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“සටන්	බිමා	තුළදී	තුවාාල	ලත්	යුද	භටයින්මේේ	තත්වාය	වාැඩි	දියුණු	කිරීමා	සෙහා”	වාන	මුල්	ජිනීවාා	
සේමුතිය	1864	දී	සේමාත	කරන	ලද	අතර,	එමාඟින්	නූතන	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	
ආරේභය	සනිටුහන්	විය.	එයට	පැසුවා	තවාත්	මේබැාමේහෝ	ගිවිසුේ	නිර්මාාණාය	වූ	අතර	එකී	සෑමා	
ගිවිසුමාක්මා	ජීවිත	සහ	මාානවා	ගරුත්වාය	ආරක්ෂා	කිරීමා	පිණිස	සියල්ලන්	විසින්	ගරු	කළ	යුතු	
යේ	නිේචිත	සීමාාවාන්	තුළ	යුද්ධාය	පැැවාතිය	යුතුය	යන	ප්රධාාන	මූලධාර්මාය	මාත	ගැබ්වා	පැවාතී.

අවුරුදු	 150	 කට	 මේපැර	 සිදු	 කළ	 මුල්	 ජිනීවාා	 සේමුතිය	 සේමාත	 කිරීමේේ	 පැටන්	 හඳුනාගත	
මේනාහැකි	පැරිද්මේදන්	යුද	කටයුතු	වාල	ස්වාභාවාය	මේවානස්	වී	තිමේබ්.	දැන්	වාන	විට	මේබැාමේහෝ	
තත්කාලීන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	රාජායයන්	අතර	මේනාවා	රාජායයන්	තුළින්	හටගනී.	යුද	විධික්රමා	
සහ	ආකාර	අපැමේේ	මුතුන්මිත්තන්ට	යන්තමින්	මේහෝ	සිතා	ගත	මේනාහැකි	පැරිද්මේදන්	අතිශය	
ස�කීර්ණා	වී	ඇති	අතර,	මේ�ෝන	වාැනි	මිනිස්	මාැදිහත්වීමා	අනවාශය	ආයුධා	භාවිතය	ඊට	කදිමා	
නිදසුනකි.	මේමාකී	සියලු	මේවානස්වීේ	හමුමේේ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යාවාත්කාලීන	වී	
ඇත්ද?	යන්න	ඇසිය	යුතු	සාධාාරණා	පැැනයකි.

අපැමේේ	 පිළිතුර	 නේ	 එය	 යාවාත්කාලීන	 වී	 ඇති	 බැවායි.	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	
මේක්න්ද්රීය	 මූලධාර්මායන්මේේ	 අදාළත්වාය	 අදටත්	 බිෙකුදු	 මේනානැසී	 පැැවාමේතමින්,	 සන්නද්ධා	
ගැටුේවාල	සිදු	වූ	වාර්ධානයන්ට	ප්රතිචාාර	මේලස	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සැබැවින්මා	
ක්රමිකවා	විකාශනය	වී	ඇති	අතර,	ඉදිරියටත්	එමේලසින්මා	වානු	ඇත.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීතිය	ශක්තිමාත්	කිරීමේමාහිලා	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	කමිටුවා	පැසුගිය	වාසර	150	ක	කාලය	
මුළුල්මේල්	සක්රීයවා	සේබැන්ධා	මේවාමින්	එය	යාවාත්කාලීනවා	පැවාත්වාා	ගනියි.	

මේකමේස්	 නමුදු,	 සන්නද්ධා	 ගැටුේ	 විසින්	 සිවිල්	 වාැසියන්ට	 දරුණු	 දුක්	 පීඩාා	 ඉතිරි	 කරමින්	
නිරන්තරවා	කේපැාකරවාන	සුළු	මාානවා	පිරිවාැයක්	හිමි	කරයි	යන	කරුණින්	පැලා	යා	මේනාහැක.

අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 සැබැෑ	 පැරීක්ෂාවා	 වානුමේේ	 සටන්කරුවාන්	 සහ	 ඔවුනට	
අණා	මේදන්නන්	විසින්	මාානුෂවාාදී	නීති	හා	අනුගත	වාන්මේන්ද	යන්නයි.	මාහත්	පැරිශ්රමායකින්	
යුතුවා	 ප්රයත්න	 දරමින්	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 උමේදසා	 වාඩාා	 උසස්	 ගරුත්වායක්	
අත්කර	 ගැනීමාටත්	 එය	 ප්රමාාණාවාත්	 පැරිදි	ක්රියාත්මාකවා	සහ	 බැලාත්මාකවා	ඇති	බැවා	තහවුරු	
කරගැනීමාටත්	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	කමිටුවා	කටයුතු	කරන්මේන්	එනිසාමේවානි.	අවාසානයට	
අවාශය	වානුමේේ	මාානුෂීය	මේහෝ	නෛනතික	ක්රියාකාරීත්වායට	එහා	ගිය,	සිවිල්	ජානයා	ආරක්ෂා	
කිරීමාටත්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතියට	ගරු	කිරීමාටත්	ඇති	මේද්ශපැාලන	අධිෂ්ඨාානයයි.

පීටර්	මේමාෞර්
සභාපැති,	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	කමිටුවා
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 1. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය යනු කුමාක්ද?

අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 (IHL)	 විසින්	 රාජායයන්,	 අන්තර්ජාාතික	 ස�විධාාන	 සහ	
අන්තර්ජාාතික	නීතිමේේ	අමේනකුත්	කාරකයින්	අතර	සබැෙතා	නියාමානය	කරයි.	එය,	සන්නද්ධා	
ගැටුේ	පැවාතින	අවාස්ථාා	වාලදී	මාානුෂිය	මේ�තූන්	උමේදසා,	ඍජුවා	සටනට	සහභාගි	මේනාවාන	මේහෝ	
තවාදුරටත්	සටන්	මේනාවාදින	පුද්ගලයින්	ආරක්ෂා	කිරීමා	සහ	යුද	විධික්රමා	සහ	ආකාර	සීමාා	කිරීමා	
අරමුණු	මේකාටගත්	නීති	වාලින්	සමාන්විත	මේපැාදු	අන්තර්ජාාතික	නීතිමේේ	ශාඛාාවාකි.	මේවානත්	
මේලසකින්	දක්වාන්මේන්	නේ,	අන්තර්ජාාතික	මේහෝ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුමාකින්	
ඍජුවාමා	පැැන	නඟින	මාානුෂීය	ගැටළු	නිරාකරණාය	කිරීමා	සෙහා	විමේේෂමේයන්	අදහස්	කරන	
ලද	අන්තර්ජාාතික	ගිවිසුමාකින්	මේහෝ	චාාරිත්රාානුකූල	රීතීන්මේගන්	(එනේ,	රාජාය	පැරිචාය	තුළින්	
මාතු	වූ,	 බැැඳීමාක්	මේලසින්	අනුගමානය	කරන	ලද	නීතින්)	 අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	
සමාන්විත	මේේ.
TERMINOLOGY
The terms ‘international humanitarian law’, ‘law of armed conflict’ 
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ජිනීවාා සහ බේ�ග්
ජාාතයන්තර	මාානුෂවාාදී	නීතියට	ශාඛාා	මේදකක්	තිමේබ්:
• තවාදුරටත්	 සටන්	 වාැදිය	 මේනාහැකි	 (hors	 de	

combat)	 යුද	 මේසබැළුන්	 සහ	 එදිරිවාාදිකේ	
සෙහා	ඍජුවා	සහභාගි	මේනාවාන	මේහෝ	තවාදුරටත්	
සහභාගි	මේනාවාන	සිවිල්	වාැසියන්	වාැනි	සන්නද්ධා	
ගැටුේ	වාල	වින්දිතයින්වා	ආරක්ෂා	කරන	ලබැන	
නීති	පැද්ධාතිය	වාන	‘ජිනීවාා	නීතිය’	

• යුදමාය	 තත්වායකදී	 සතුරු	 පැාර්ශවායන්මේේ	
අයිතීන්	 සහ	 බැැඳීේ	 මේමාන්මා	 යුද	 විධික්රමා	 සහ	
ආකාර	 කුමාක්	 මාඟින්	 සීමාා	 වාන්මේන්ද	 යන්න	
ස්ථාාපැනය	කරනු	ලබැන	‘මේ�ේ	නීතිය’

අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	මේමාමා	ශාඛාාවාන්	සෙහා	වාන	නාමායන්	ලැමේබැනුමේේ	ඒවාා	ආරේභක	වාශමේයන්	
ස�ග්රහ	ගත	කිරීමා	සිදු	කරනු	ලැබූ	නගර	වාලිනි.	 මේමාකී	ශාඛාා	 මේදක	ඒකාබැද්ධා	කරනු	ලැබූ	 ජිනීවාා	සේමුතියට	
අතිමේර්කවා	එකතු	කළ	1977	ජුනි	8	සන්ධාාන	මාඟින්	එකී	ශාඛාා	ද්විත්වාමේයහි	මේවානස	ඓතිහාසික	සහ	ශ්රාස්ත්රාාලීය	
වාටිනාමාක්	ඇති	කරුණාක්	බැවාට	පැත්	මේකරිණි.

පැාරිභාාෂික පැද
‘අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය’,	 ‘සන්නද්ධා	ගැටුේ	පිළිබැෙ	නීතිය’	සහ	‘යුද	නීතිය’	යන	මේයදුේ	සමාානාර්ථා	පැද	
මේලස		සලකනු	ලැමේබ්.	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	කමිටුවා,	අන්තර්ජාාතික	ස�විධාාන,	විේවා	විදයාල	සහ	රාජායයන්	
‘අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය’	(මේහෝ	‘මාානුෂවාාදී	නීතිය’)	යන	මේයදුමාට	වාැඩි	රුචිකත්වායක්	දක්වායි.
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යුදමාය අවාශ්යයතාවා සහ මානුෂයත්වාය
අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 යනු	 මානුෂයත්වාය	 සහ	 යුදමාය	 අවාශයතාවා	 යන	 ප්රධාාන	
මූලධාර්මායන්	මේදක	අතර	ඇති	සේමුතියයි.	මේමාමා	මූලධාර්මායන්	ද්විත්වාය	විසින්	ඒවාාමේේ	නීති	
සියල්ලක්මා	හැඩා	ගස්වානු	ලබැයි.

යුදමාය	අවාශයතාවාය	පිළිබැෙ	මූලධාර්මාය	මාඟින්	ගැටුමාක	සුජාාත	අරමුණා	අත්පැත්	කරගැනීමා	
සෙහා	අවාශය	වාන	බැලමේේ	ප්රමාාණාය	සහ	බැලමේේ	වාර්ගය	සෙහා	පැමාණාක්	ඉඩා	ලබැා	මේද්.	එනේ,	
අවාමා	ජීවිත	සහ	සේපැත්	පිරිවාැයක්	සහිතවා	හැකි	ඉක්මාන්මා	මේමාාමේහාමේත්දී	සතුරාවා	සේපූර්ණා	
වාශමේයන්	මේහෝ	 අර්ධා	වාශමේයන්	යටත්	කරගැනීමායි.	 මේකමේස්	නමුදු,	 එමාඟින්	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිය	තහනේ	කරනු	ලබැන	පියවාරයන්	ගැනීමා	සෙහා	ඉඩා	මේනාතබැයි.	මානුෂයත්වාය	
පිළිබැෙ	 මූලධාර්මාය	 මාඟින්	 ගැටුමාක	 සුජාාත	 අරමුණා	 අත්පැත්	කරගැනීමාට	 අවාශය	 මේනාවාන	
සියලු	ආකාරමේේ	පීඩාා,	හානි	සහ	විනාශයන්	යනාදී	සියල්ල	තහනේ	කරයි.

 “යුද්ධය යනු කිසිබේේත් මිනිසා සහ මිනිසා අතර සබඳතාවායක් බේනාබේේ. එය, රාජායයන් අතර 
සබඳතාවායකි. එහිදී, පුද්ගලයින් සතුරන් බවාට පැත්වාන්බේන් අහම්භායකින් පැමාණි.  ඒ මිනිසුන් 
බේලසින්, පුරවාැසියන් බේලසින් බේහෝ බේනාවා යුද බේසබළුන් බේලසිනි......

යුද්ධයක අරමුණ සතුරු රාජාය විනාශ්ය කිරීමා නිසාමා, සතුරු රාජාය ආරක්ෂකයින් අවි 
දරාබේගන සිටින තාක් ඔවුන්වා ඝාාතනය කිරීමා සුජාාත බේේ; 

නමුදු, ඔවුහු අවි බිමා තබා යටත් වූ වාහාමා, ඔවුහු සතුරන් බේහෝ සතුරන්බේග් නිබේයෝජිතයින් 
බේහෝ වීමා අවාසන් වී හුදු මිනිසුන් බවාට පැත්බේවාති. එවිට තවාදුරටත් ඔවුනබේග් ජීවිත අහිමි 

කිරීමා සුජාාත බේනාවානු ඇත.”
මේජාාන්-ජාාක්	රූමේසෝ,	1762

අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිබේ� අතිශ්යය වාැදගත් රීතීන්
ගැටුමාක	පැාර්ශවායන්	විසින්	සිවිල්	ජානගහනය	සහ	සිවිල්	වාැසියන්මේේ	මේද්පැළ	නිරුපැද්රිතවා	
තබැා	 ගැනීමා	 සෙහා	 සෑමා	 කල්හිමා	 සිවිල්	 වාැසියන්	 සහ	 සටන්කරුවාන්	 පැැහැදිලිවා	 මේවාන්	
මේකාට	හඳුනා	ගත	යුතුය.	සිවිල්	ජානගහනය	සමාස්තයක්	වාශමේයන්	මේහෝ	සිවිල්	වාැසියන්	තනි	
පුද්ගලයින්	මේලස	මේහෝ	ප්රහාරයට	ලක්	මේනාවිය	යුතු	මේේ.	ප්රහාරයන්	මුළුමානින්මා	පැාමේ�	යුද	
අරමුණු	ඉලක්ක	කර	එල්ල	කළ	හැකිය.	ගැටුමාක	පැාර්ශවායන්හට	යුද	විධික්රමා	සහ	ආකාර	
මේතෝරා	ගැනීමා	සෙහා	සීමාාවිරහිත	අයිතිවාාසිකමාක්	මේනාපැවාතී.	භාවිතය	මාඟින්	අධිකතර	හානි	
මේහෝ	අනවාශය	දුක්පීඩාා	සිදු	වීමාට	වාැඩි	ඉඩාක්	ඇති	අවිචාාරවාත්	යුද	විධික්රමා	මේහෝ	ආයුධා	භාවිතය	
තහනේය.	

යටත්	 වාන	 මේහෝ	 තවාදුරටත්	 යුද	 වාැදිය	 මේනාහැකි	 සතුරු	 යුද	 භටමේයකු	 තුවාාල	 කිරීමා	 මේහෝ	
ඝාාතනය	කිරීමා	තහනේය.	සටන්	මේනාවාදින	මේහෝ	තවාදුරටත්	සටන්	වාැදිය	මේනාහැකි	පුද්ගලයින්	
ඔවුනමේේ	 ජීවිත	 මේමාන්මා	 ඔවුනමේේ	 ශාරීරික	 සහ	 මාානසික	 අඛාණ්ඩාතාවාය	 මේවානුමේවාන්	
ගරුත්වාය	සෙහා	 හිමිකේ	කියයි.	කිසිදු	 අගතිගාමී	මේවානස්	මේකාට	සැලකීමාක්	මේහෝ	 එවාැනි	
කිසිවාකින්	මේතාරවා	එකී	මිනිසුන්	සෑමා	අවාස්ථාානුගත	අවාස්ථාාවාකදීමා	ආරක්ෂා	කළ	යුතු	මේස්මා	
ඔවුනට	මාානුෂීයවා	සැලකිය	යුතුය.	ඉඩා	ලද	වාහාමා	තුවාාල	වූවාන්	සහ	මේරෝගී	වූවාන්	මේසවීමා,	
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එක්රැස්	කරගැනීමා	සහ	ඔවුන්ට	රැකවාරණාය	සැපැයීමා	සිදු	කළ	යුතුය.	නෛවාදය	නිලධාාරීන්	සහ	
නෛවාදය	ඒකකයන්,	ප්රවාාහනයන්	සහ	උපැකරණා	ඉලක්ක	ගත	මේනාකළ	යුතුය.	සුදු	පැැහැති	
පැසුබිමාක	ඇති	රතු	කුරුසය,	රතු	අඩාසෙ	මේහෝ	රතු	පැළිගුවා	යනු	එකී	පුද්ගලයින්	සහ	වාස්තූන්	
ආරක්ෂා	කළ	යුතු	බැවා	දක්වාන	සුවිමේේෂී	ලකුණායි.

සතුරු	 ග්රහණායට	 හසු	 වූ	 සටන්කරුවාන්මේේ	 සහ	 සිවිල්	 වාැසියන්මේේ	 ජීවිත,	 ඔවුනමේේ	
මේපැෞද්ගලික	අයිතීන්	මේමාන්මා	ඔවුනමේේ	මේද්ශපැාලනික,	ආගමික	සහ	අමේනකුත්	ඇදහීේ	වාලට	
ගරු	 කිරීමාට	 වාගකීමාක්	 ඇත්මේත්ය.	 සියලුමා	 ප්රචාණ්ඩා	 ක්රියා	 සහ	 පැළිගැනීේ	 වාලින්	 ඔවුන්වා	
ආරක්ෂා	කළ	යුතුය.	 සිය	 පැවුමේල්	සාමාාජිකයින්	සමාඟ	මේතාරතුරු	හුවාමාාරු	කරගැනීමාටත්	
ආධාාර	ලැබීමාටත්	ඔවුන්	හිමිකේ	කියයි.	ඔවුනට	එමේරහි	ඕනෑමා	අපැරාධා	නඩු	කටයුත්තක	දී	
ඔවුනමේේ	මූලික	අධිකරණාමාය	සුරක්ෂාවාන්ට	ගරු	කළ	යුතුය.

ඉහතින්	සාරා�ශ	ගත	කරන	ලද	රීතින්	මාඟින්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	සාරය	විදහා	
දක්වායි.	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	කමිටුවා	විසින්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	ප්රවාර්ධානය	
කිරීමා	පැහසු	කිරීමා	පිණිස	මේමාමා	ආකෘතිය	යටමේත්	එකී	රීතීන්	හැඩාගස්වායි.	මේමාමා	ස�ස්කරණායට	
නෛනතික	මේල්ඛානයක්	සතු	අධිකාරි	බැලයක්	මේනාමාැති	අතර	මේමාමාඟින්	දැනට	බැලාත්මාකවා	
පැවාතින	ගිවිසුේ	කිසිදු	අයුරකින්	ප්රතිස්ථාාපැනය	කිරීමාට	ප්රයත්න	මේනාදරයි.

“ේථාාපිත චාාරිත්ර තුළින්, මානුෂයත්වාය පිළිබඳ මූලධර්මා තුළින් සහ මාහජාන 
හෘද සාක්ෂිය මාත බේගාඩ නැඟුණු නියමායන් තුළින් පැැන නැඟි ජාාතයන්තර 
නීතිබේ� මූලධර්මායන්බේග් ආරක්ෂාවා සහ අධිකාරිය යටබේත් සිවිල් වාැසියන් 

සහ යුද භාටයින් රඳා පැවාතියි.”
ෆිබේයාබේදෝර් මාාටීන්ේ, 1899

මාාටීනියානු	 නියමාය	 මේලස	 හඳුන්වාන	 ඉහත	 ප්රකාශය,	 මේගාඩාබිමා	 තුළ	 සිදු	
මේකමේරන	 යුද්ධායන්ට	 අදාළ	 නීති	 සහ	 චාාරිත්රා	 පිළිබැෙ	 1899	 (මේදවාන)	 මේ�ේ	
සේමුතිමේයහි	පූර්විකාවා	තුළ	පැළමුවා	දක්නට	ලැබිණි.	එය	මේපැාළඹවානු	ලැබුමේේ	
සහ	 එයට	 එහි	 නාමාය	 හිමිවූමේේ	 1899	 මේ�ේ	 සාමා	 සමුළු	 සෙහා	 රුසියානු	
නිමේයෝජිතයාවූ	 මාහාචාාර්ය	 ෆිමේයාමේදෝර්	 ෆිමේදාමේරාවික්	 මාාටීන්ස්මේගනි.	
මාාටීනියානු	නියමාමේයහි	නියමා	මේත්රුමා	ප්රේනසහගත	වුවාද	සාමාානයමේයන්	එය	
අර්ථාකථානය	කර	ඇත්මේත්	මේමාමේලසය:	 ‘ජාාතයන්තර	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	
නිේචිත	මේලස	තහනේ	කර	මේනාමාැති	කිසිවාකට	ඉමේබ්	අවාසර	මේනාලැමේබ්’.	යුද	
වාැමේදන	පැාර්ශවා	සෑමා	විටමා	සිහි	තබැා	ගත	යුතු	වාන්මේන්	ඔවුනමේේ	ක්රියාවාන්	
මානුෂයත්වාය	පිළිබැෙ	මූලධාර්මා	සහ	මාහජාන	හෘද	සාක්ෂිය	මාත	මේගාඩා	නැඟුණු	
නියමායන්ට	අනුකූලවා	පැවාත්වාා	ගත	යුතු	බැවායි.
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2. යුද වාැදීබේම් අයිතිය (jus ad bellum) සහ යුද 
නීතිය (jus in bello) යනු කුමාක්ද?

රාජායයන්	විසින්	කුමාන	මේකාන්මේද්සි	යටමේත්	යුද්ධායට	අවාතීර්ණා	වාන්මේන්ද	මේහෝ	සාමාානය	
මේලස	ගත්	කල්හි	සන්නද්ධා	බැලය	කුමාන	මේකාන්මේද්සි	යටමේත්	මේයාදාගන්මේන්ද	යන්න	jus	ad	
bellum	මාඟින්	දක්වායි.	1945	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	ප්රඥප්තිය	තුළ	දක්වාා	ඇති,	රාජායයන්	අතර	
බැලය	මේයදවීමාට	එමේරහිවා	ඇති	තහනමා	සහ	ඊට	ඇති	වායතිමේර්කයන්	(ආත්මා	ආරක්ෂාවා	සහ	
බැලය	මේයදවීමා	සෙහා	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	අනුමාැතිය)	jus	ad	bellum		හි	ප්රධාාන	ස�ඝාටකයන්	
මේේ.	(“යුද්ධායට	එමේරහි	තහනමා	සේබැන්ධාමේයන්”	මාැමේයන්	ඇති	මේකාටුවා	බැලන්න).

jus	 in	 bello	 මාඟින්	සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	සහභාගි	වී	ඇති	පැාර්ශවායන්මේේ	ක්රියාකලාපැය	
නියාමානය	කරයි.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය,	jus	in	bello	හා	සමාාන	අර්ථා	මේද්;	එමාඟින්,	
විමේේෂමේයන්මා,	 හැකි	 උපැරිමා	 අයුරින්	 සන්නද්ධා	 ගැටුමේමාහි	 සෑමා	 වින්දිතමේයකුමා	ආරක්ෂා	
කරමින්	සහ	ඔවුනට	සහය	ලබැා	මේදමින්	සන්නද්ධා	ගැටුේ	තුළ	හටගන්නා	පීඩාාවාන්	අවාමා	
කිරීමාට	උත්සහ	දරයි.	ගැටුමාට	පැාදක	වූ	මේ�තු	මේහෝ	සටන්	වාදින	අභිප්රායන්හි	සාධාාරණාත්වාය	



9

යුද්ධයට එබේරහි තහනමා සම්බන්ධබේයන්

අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය සහ “ආරක්ෂා කිරීමාට ඇති වාගකීමා”

ආරක්ෂා	කිරීමාට	ඇති	වාගකීමා	පිළිබැෙ	මේගෝලීය	මේක්න්ද්රය	2008	දී	පිහිටුවාන්නකි;	‘ආරක්ෂා	කිරීමාට	ඇති	වාගකීමා’	
(R2P)	යන	ස�කල්පැය	වාර්ධානය	කිරීමාට	සහ	ප්රවාර්ධානය	කිරීමාට	අදාළවා	එය	ප්රධාාන	භූමිකාවාක්	ඉටු	කරන	අතර	
එමා	ස�කල්පැය	මේමාමේස්	අර්ථාකථානය	කරයි:

“ආරක්ෂා	කිරීමාට	ඇති	වාගකීමා	යනු	ජානස�හාර	සහ	අමේනකුත්	සාහසික	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	උල්ල�ඝානය	කිරීමේේ	
ආකාර	වාලදී	ක්රියාත්මාක	වීමාට	ජාාතයන්තර	ප්රජාාවා	යළි	කිසිදු	දිමේනක	අසමාත්	මේනාවාන	බැවා	තහවුරු	කිරීමාට	අරමුණු	
කරගත්	මූලධාර්මායකි.	ආරක්ෂා	කිරීමාට	ඇති	වාගකීමා	මේහවාත්	සාමාානයමේයන්	එය	මේකටි	කර	දක්වාන	පැරිදි	'R2P'	
රාජාය	සහ	ආණ්ඩු	ප්රධාානීන්	විසින්	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	මාහා	මාණ්ඩාලය	මේලස	2005	දී	පැැවාති	මේලෝක	සමුළුමේේදී	
සේමාත	කරන	ලදි.	රාජායයන්හට	සිය	පුරවාැසියන්	දැඩි	කෘරත්වායන්මේගන්	ආරක්ෂා	කරගැනීමාට	බැැඳීමාක්	ඇති	
බැවා	ප්රථාමාමේයන්	දක්වාන	මේමාමා	මූලධාර්මාය	මාඟින්	මේදවානුවා,	එමේලස	සිදු	කිරීමා	සෙහා	ජාාතයන්තර	ප්රජාාවා	විසින්	සහය	
ලබැා	දිය	යුතු	බැවාත්	ප්රේනගත	රාජාය	නිසි	පැරිදි	ක්රියා	කිරීමාට	අමේපැාමේහාසත්	වාන	විටදී,	එමේලස	කිරීමේේ	වාගකීමා	
විශාල	රාජාය	ප්රජාාවා	මාත	පැැවාමේරන	බැවා	මේතවානුවා	දක්වායි.	සෑමා	රටකමා	නායකයින්	විසින්	දැඩි	කෘරත්වායන්මේගන්	
තර්ජානයට	ලත්	පිරිමින්	සහ	ගැහැණුන්	මේවාත	ලබැාදුන්	උදාර	මේපැාමේරාන්දුවාක්	මේලස	R2P	හඳුනා	ගත	යුතුය.”

පැළමු	මේලෝක	යුද්ධාමේේ	අවාසානය	මේතක්මා,	සන්නද්ධා	බැලය	මේයදවීමාට	මේයාමු	වීමා	ගැටුේ	
නිරාකරණාය	 කර	 ගැනීමේේ	 පිළිගත්	 ක්රමාමේේදයක්	 මේලස	 මිස	 අනීතික	 ක්රියාවාක්	 මේලස	
සලකා	නැත.

1919	දී,	ජාාතීන්මේේ	සේමුතිය	සහ	1928	දී	පැැරිස්	සේමුතිය	(බ්රයින්‐කැල්මේලාේ	ගිවිසුමා)	
විසින්	යුද්ධාය	 අනීතික	මේලස	නේ	 මේකරිණි.	 1945	 දි	 සේමාත	කළ	 එක්සත්	 ජාාතීන්මේේ	
ප්රඥප්තිය	 මාඟින්	 යුද්ධාය	 නීතිමේයන්	 බැැහැර	 කිරීමා	 අරමුණු	 කරන	 ලදි:	 “ස�විධාානමේේ	
සාමාාජිකයින්	විසින්	සිය	අන්තර්ජාාතික	සබැෙතා	වාලදී	තර්ජානය	කිරීමේමාන්	මේහෝ	බැලය	
මේයදවීමේමාන්	වාැළකී	සිටිය	යුතුය.....”	මේකමේස්	නමුදු,	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	ප්රඥප්තිය	මාඟින්	
මේවානත්	 රාජායයක්	 (මේහෝ	 රාජායයන්	 සමූහයක්)	 විසින්	 සිදු	 කරනු	 ලබැන	ආක්රමාණායට	
ප්රතිචාාර	මේලස	තනි	මේහෝ	සමූහික	වාශමේයන්	ආත්මා	ආරක්ෂාවා	සෙහා	ඇති	අයිතිය	පිළිගනී.	
ප්රඥප්තිමේේ	7	වාන	පැරිච්මේේදය	මාත	පැදනේවා	ක්රියා	කරමින්	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	ආරක්ෂක	
කවුන්සලයට	 සාමාය	 සෙහා	 වාන	 තර්ජානයකට,	 සාමාය	 උල්ල�ඝානය	 කිරීමාකට	 මේහෝ	
ආක්රමාණාකාරී	ක්රියාවාකට	ප්රතිචාාර	මේලස	සාමූහික	බැලය	මේයදවීමාක්	සිදු	කළහැකිය.

මේහෝ	මේනාතකා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යුද්ධායට	අවාතීර්ණා	වී	සිටින	පැාර්ශවායන්	මේකමේරහි	
බැලපැායි.	 මාක්නිසාදයත්,	 එය	 එමේස්	මේනාවුවාමේහාත්,	 සෑමා	 පැාර්ශවායක්මා	එවිට	තමාන්	ගැටුමේමාහි	
වින්දිතමේයකි	යන්න	ප්රකාශ	කළ	හැකි	මේහයින්	නීතිය	ක්රියාත්මාක	කිරීමා	සිදුකල	මේනාහැකි	මේදයක්	
වානු	ඇත.	තවාද,	අන්තර්ජාාතික	නීතිය	වානාහි	පැාර්ශවායන්මේේ	සේබැන්ධාය	මේනාතකා	සන්නද්ධා	
ගැටුමේමාහි	වින්දිතයින්	ආරක්ෂා	කරගැනීමාට	අරමුණු	කරගත්තකි.	 jus	ad	bellum	මේගන්	 jus	
in	bello		ස්වාාධීනවා	පැැවාතිය	යුත්මේත්	එබැැවිනි.
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ජානස�හාර,	 යුද	 අපැරාධා,	 වාාර්ගික	 පැවිත්රාකරණාය	 සහ	 මානුෂයත්වායට	 එමේරහි	 අපැරාධා	 යන	 නිේචිත	 අපැරාධා	
හතමේරන්	 සිය	 ජානගහනය	 ආරක්ෂා	 කරගැනීමාට	 තමාන්ට	 පැවාතින	 බැැඳීමා	 හා	 අනුගත	 වීමාට	 යේ	 රාජායයක්	
පැැහැදිලිවා	අමේපැාමේහාසත්	වාන්මේන්	නේ,	වින්දිත	ජානයාවා	ආරක්ෂා	කරගැනීමා	සෙහා	සාමූහික	ක්රියාමාාර්ග	ගැනීමාට	
අන්තර්ජාාතික	ප්රජාාවා	සතුවා	වාගකීමාක්	ඇති	බැවා	R2P	ස�කල්පැය	මාඟින්	දක්වායි.	එමා	ක්රියාමාාර්ග	විවිධාාකාර	විය	
හැකිය;	රාජායතාන්ත්රික	ක්රියා,	මාානුෂීය	පියවාරයන්	මේහෝ	අමේනකුත්	සාමාකාමී	ආකාර	ඒ	අතර	මේේ.	එමේමාන්මා	ඊට	
අවාසානාත්මාක	විසඳුමා	මේලස	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	ආරක්ෂක	මාණ්ඩාලමේේ	අවාසරය	ලැබීමේමාන්	අනතුරුවා	පැමාණාක්	
සිදු	කළ	හැකි	බැලය	මේයදවීමාද	ඇතුළත්	විය	හැකිය.	මේකමේස්	නමුදු,	R2P	“මාතුමේවාමින්	පැවාතින	නියමායක්”	මේලස	
හැඳින්වුවාද	 එය	 අන්තර්ජාාතික	ප්රජාාවා	මාත	නෛනතික	බැැඳීමාක්	ඇති	කරන්නක්	මේනාවාන	අතර	මේද්ශපැාලනික	
මේමාවාලමාකි.

අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 විසින්	 ජාාතයන්තර	 සබැෙතා	 තුළදී	 බැලය	 මේයදීමා	නීතයානුකූලභාවායට	 මේහෝ	
සුජාාතකරණායට	ලක්	කිරීමේමාහිලා	පැදනමාක්	මේනාසපැයයි.	එමේමාන්මා	එමාඟින්	මාානුෂීය	අරමුණු	සෙහා	රාජායයන්	
විසින්	බැලය	මේයදීමා	සේබැන්ධාවා	තහනමාක්	මේනාපැනවායි.	ජාාතයන්තර	සබැෙතා	තුළදී	සන්නද්ධා	බැලය	මේයදවීමේමාහි	
නීතයානුකූලතාවාය	සේපූර්ණාමේයන්මා	තීරණාය	වානුමේේ	jus	ad	bellum	යටමේත්ය.	මේකමේස්	වුවාද,	සෙහන්	කළ	
යුතු	කරුණාක්	වානුමේේ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මේකමේරහි	ඇති	ගරුත්වාය	තහවුරු	කිරීමාට	ජාාතයන්තර	
ප්රජාාවා	 සතු	 වාගකීමා	 ඉස්මාතු	 කිරීමේමාහිලා	 මේමාන්මා	 යුද	 අපැරාධා	 සහ	 අමේනකුත්	 අන්තර්ජාාතික	 අපැරාධා	 ඇතුලු	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	උල්ල�ඝානය	කිරීේ	වාැළැක්වීමේමාහිලා	දක්වානු	ලබැන	සැලකිල්මේලහි	ප්රමාාණාය	ගත්	
කළ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මේකමේරහි	ඇති	ගරුත්වාය	තහවුරු	කිරීමාට	ඇති	බැැඳීමා	සහ	R2Pහි	ගැබ්වා	ඇති	
තර්කණාය	එකිමේනකට	සමාාන	මේේ.	“ජිනීවාා	සේමුතීන්ට	මේහෝ	මේමාමා	සන්ධාානයට	එමේරහිවා	උල්ල�ඝානයන්	සිදු	කර	
ඇති	අවාස්ථාා	වාලදී	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	සහමේයෝගය	ඇතිවා	සහ	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	ප්රඥප්තිය	හා	අනුගත	මේවාමින්	
හවුමේල්	මේහෝ	තනිවා	ක්රියාත්මාක	වීමාට	ගිවිසුේකාර	පැාර්ශවායන්	කටයුතු	කරයි”	යනුමේවාන්,	ජිනීවාා	සේමුතීන්ට	
අතිමේර්ක	1977	ජුනි	8	දරන	සන්ධාානමේයහි	(පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානය)	89	වාන	වාගන්තිය	තුළ	පැැහැදිලිවා	දක්වාා	
ඇති	එක්සත්	ජාාතීන්	සමාඟ	සිදු	මේකමේරන	හවුල්	ක්රියාමාාර්ගවාල	එක්	ආකාරයක්	මේලස	ද	R2P	සන්දර්භය	තුළ	බැලය	
මේයදවීමා	දැක්විය	හැකිය.

මාධායස්ථාභාවාමේේ	මූලික	මූලධාර්මාය	හා	අනුකූල	වාන	අන්තර්ජාාතික	රතු	කුරුස	කමිටුවා	R2Pහි	හමුදා	මාැදිහත්වීේ	
පිළිබැෙවා	සිය	එකඟත්වාය	මේහෝ	විමේරෝධාතාවාය	මේහෝ	ප්රකාශ	මේනාකරයි.	අන්තර්ජාාතික	රතු	කුරුස	කමිටුවා	විසින්	
අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 මේකමේරහි	 ගරුත්වාය	 තහවුරු	කිරීමාට	 ජාාතයන්තර	 ප්රජාාවා	 විසින්	 මේගන	ඇති	
පියවාර	සේබැන්ධාමේයන්	කිසිදු	අදහසක්	ප්රකාශ	මේනාකරයි.	මේකමේස්	නමුදු	එහි	අතිශය	වාැදගත්	කරුණාක්	ඉතිරිවා	
තිමේබ්:	R2P	සෙහා	සහ/මේහෝ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මේකමේරහි	ගරුත්වාය	තහවුරු	කිරීමාට	ඇති	බැැඳීමා	
සෙහා	පැවාතින	පැදනේ	මාත	සිදු	මේකමේරන	ඕනෑමා	බැලය	මේයදීමාක්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	මාානවා	
අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	යටමේත්	ඇති	 අදාළ	 බැැඳියාවාන්	හා	 අනුකූල	විය	යුතුය.	 මේවානත්	මේලසකින්	පැවාසන්මේන්	
නේ,	R2P	මේමාමේහයුේ	සන්දර්භයක්	තුළ	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	සහභාගී	වාන	රාජායයන්	සහ	අන්තර්ජාාතික	
ස�විධාානයන්	විසින්	සෑමා	කල්හිමා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතියට	ගරු	කළ	යුතුය.
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 3. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිබේ� ප්රභාවායන්    
 බේමාානවාාද?

යුද්ධාමේයහි	නරකමා	ප්රතිවිපැාකයන්මේගන්	පුද්ගලයින්	ආරක්ෂා	කරගැනීමාට	ආදි	කාලමේේ	පැටන්	
ප්රයත්න	 දරා	 තිමේබ්	 (මේකාටුවා	 බැලන්න).	 මේකමේස්	නමුදු,	 සන්නද්ධා	ගැටුේහි	 වින්දිතයින්	සෙහා	
ආරක්ෂාවා	සහ	අයිතීන්	ඇතුළත්	යුධා	කටයුතු	නියාමානය	කළ	අන්තර්ජාාතික	ගිවිසුේ	19	වාන	ශත	
වාර්ෂමේේ	මේදවාන	භාගය	වාන	මේතක්	මාතු	මේනාවුණි.

සමාකාලීන අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිබේයහි ආදීකතෘන් කවුරුන්ද?

සමාකාලීන	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	මාතුවීමා	තුළ	 ඉතා	 වාැදගත්	භූමිකාවාක්	මිනිසුන්	
මේදමේදමේනකු	විසින්	දරන	ලදි:	ස්විස්ටර්ලන්ත	ජාාතික	වායාපැාරිකමේයකු	වාන	මේහන්රි	ඩුනන්ට්	සහ	
ස්විස්ටර්ලන්ත	ජාාතික	හමුදා	නිලධාාරිමේයකු	වාන	ගිමේලෝේ-මේහන්රි	ඩුමේ�ෝර්.	1859	දී	ඉතාලිය	තුළ	
ස�චාාරය	කරමින්	සිටි	ඩුනන්ට්,	මේසාල්මේ�රිමේනා	යුද්ධාමේයහි	බිහිසුණු	ප්රතිවිපැාකයන්	ඇස	දුටුමේේය.	
ජිනීවාා	මේවාත	නැවාත	පැැමිණීමේමාන්	පැසු	මේසාල්�රීමේනෝ	හි	මාතකය	(A	Memory	of	Solferino)	
මාැමේයන්	 1862	 දී	 ප්රකාශිත	 ග්රන්ථාය	 තුළින්	 සිය	 අත්දැකීේ	 මේහමේතමා	 විස්තර	 කමේේය.	 තමා	
අත්දැකීේ	මාඟින්මා	යුද්ධාය	ගැන	මානාවා	දැන	සිටි	මේජානරාල්	ඩුමේ�ෝර්,	කල්	මේනායවාාමා	සිය	සක්රීය	
සදාචාාර	දායකත්වාය	ඩුනන්ට්මේේ	අදහස්	මේවාත	පිරි	නැමූ	අතර,	මේහමේතමා	විමේේෂමේයන්මා	මුල්	ජිනීවාා	
සේමුතිය	සේමාත	කිරීමා	සිදු	වූ	1864	තානාපැති	සේමේේලනමේේ	මුලසුන	ද	දැරුමේේය.

1863	දී,	ඩුනන්ට්	සහ	ඩුමේ�ෝර්	විසින්	ගුස්මේටෝේ	මේමාායිනිේ,	ලුයිස්	ඇපියා	සහ	තියමේඩාෝර්	මේමාාමේනෝර්	
හා	එක්වා	යුද්ධායක්	අතරතුරදී	තුවාාල	වූවාන්හට	සහන	සැපැයීමා	සෙහා	“පැස්	මේදනාමේේ	කමිටුවා”	
නමින්	ජාාතයන්තර	කමිටුවාක්	පිහිටුවාන	ලදි.	මේමාය	1876	දී	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	කමිටුවා	බැවාට	
පැත්	විණි.

ඩුමේ�ෝර්	(ඩුනන්ට්	මේවාත):	“වාද	මේේදනා	සහ	කදුලු	ඉතිරි	
කරන	යුද	බිමාක	කුමාන	උත්කර්ෂයක්ද	යන්න	ඔබැ	විසින්	
ඉතා	පැැහැදිලි	මේලස	වාාර්තා	කර	ඇති	නිදසුන්	ඔස්මේස්	
අපැ	විසින්	දැකිය	යුතුය.”

ඩුනන්ට්:	 “යේ	 නිේචිත	 සුවිමේේෂී	 අවාස්ථාාවාන්	 වාලදී,	
නිදසුනක්	මේලස,	විවිධා	ජාාතීන්ට	අයත්	හමුදා	කලාවාන්හි	
කුමාාරවාරුන්	 එකිමේනකා	 හා	 මුණාගැසුණු	 කළ,	
සේමුතියක්	මාඟින්	ක්රියාත්මාක	වාන	සහ	අනුල්ල�ඝානීය	
ස්වාභාවායක්	සහිත	මේමාන්මා	එකඟ	වීමා	හා	අපැරානුමාත	
කිරීමා	 සිදු	 කිරීමේමාන්,	 විවිධා	 යුමේරෝපීය	 රටවාල	 සිටින	
තුවාාලවූවාන්	 මේවානුමේවාන්	 සහන	 සපැයන	 ස�ගමායන්	
සෙහා	 පැදනමා	 මේගාඩා	 නඟන	 යේ	 අන්තර්ජාාතික	
මූලධාර්මායක්	නිර්මාාණාය	කිරීමාට	මේමාවාැනි	හමුවාක	වාාසිය	
ගැනීමා	සුදුසු	මේනාවාන්මේන්ද?”
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සංග්රහගත කිරීමාට බේපැර අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය
අද	අපැ	දන්නා	පැරිදි,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේයහි	සමාාරේභක	ලක්ෂය	මේලස,	1863	දී	රතු	කුරුස	කමිටුවා	
ආරේභ	කිරීමා	මේහෝ	1864	දී	සිදු	කළ	මුල්	ජිනීවාා	සේමුතිය	සේමාත	කිරීමා	සිතන්මේන්	නේ	එය	අත්වාැරැද්දක්	වානු	
ඇත.	තමාන්ටමා	ආමේේණිකවූ	නීති	මේනාමාැති	කිසිදු	ආකාරයක	සමාාජායක්	මේනාමාැත්තා	මේස්,	සතුරු	කණ්ඩාායේ	වාල	
ක්රියාකාරිත්වාය,	ඔවුනමේේ	පැැතිරීමා	සහ	ඔවුනමේේ	අවාසානය	ආවාරණාය	කරමින්	අපැැහැදිලි	මේහෝ	නිේචිත	රීතින්	
මේහෝ	මේනාමාැති	කිසිදු	යුද්ධායක්ද	පැැවාතී	නැත.

“සමාේතයක් බේලස ගත් කල, ප්රාථාමික මිනිසුන්බේග් යුද පැරිචායන් මාඟින් වාර්තමාානබේ� දන්නා විවිධාකාරබේ� 
අන්තර්ජාාතික යුද නීතින් විදහා දක්වායි: සතුරු බේකාටේ බේවාන් බේකාට දක්වාන නීති; යුද්ධබේ� ආරම්භාය සහ 

අවාසානය දක්වාන තත්වායන්, උපැචාාරයන් සහ අධිකාරිය නිර්ණය කරන නීති; පුද්ගලයින්, කාලය සහ ේථාානය 
මාත ඇති සීමාා බේමාන්මා ඒවාාබේ� ක්රියාකලාපැයට අනුකූල විධික්රමා විේතර කරන නීති; එබේමාන්මා යුද්ධය 

නීතිවිබේරෝධි බවා ද දක්වාන නීති.”

කුවින්සි රයිට්

සමාකාලීන අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය පැැවාැත්මාක් බවාට පැත්වූබේ� 
බේකබේලසද?
අන්තර්ජාාතික	 රතු	 කුරුස	 කමිටුමේේ	 ආරේභක	 සාමාාජිකයින්	 පැස්	 මේදනාමේේ	 මේපැළඹවීමා	 මාත	
ස්විස්ටර්ලන්ත	 රජාය	 විසින්	 1864	 වාර්ෂමේේ	 දී	 රාජායතාන්ත්රික	 සේමේේලනයක්	 කැෙවාන	 ලදි.	
ඊට	 රාජායයන්	 16	ක්	සහභාගී	වූ	 අතර	ඔවුන්	විසින්	යුදබිමා	තුළදී	තුවාාල	වූ	සන්නද්ධා	බැලකා	
සාමාාජිකයින්මේේ	තත්වාය	වාැඩි	දියුණු	කිරීමා	පිළිබැෙ	සේමුතිය	සේමාත	කරන	ලදි.	මේමාය	සමාකාලීන	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	උපැතයි.

1864 සම්මුතිය මාඟින් බේගනා නවායතා බේමාානවාාද?
මේමාමා	බැහුපැාර්ේවික	සේමුතිය	මාඟින්	තුවාාල	වූ	සහ	මේරෝගී	වූ	සටන්කරුවාන්	ආරක්ෂා	කිරීමාට	
මේමාන්මා	ඔවුන්වා	ආරක්ෂා	කරන	තැනැත්තන්වා	ආරක්ෂා	කිරීමාට	පැැවාති	පුරාතන,	අසේපූර්ණා	සහ	
විසිරී	තිබූ	යුද	නීති	හා	චාාරිත්රා	ස�ග්රහගත	කරමින්	වාඩාා	ශක්තිමාත්	කරන	ලදි.	එය	ප්රධාාන	වාශමේයන්	
පැහත	ලක්ෂණායන්	විදහා	දක්වායි:
• තුවාාල	වූ	සහ	මේරෝගී	වූ	සටන්කරුවාන්	ආරක්ෂා	කිරීමාට	ඇති	විේවීය	අභිප්රාය	දක්වාන	ස්ථාාවාර	

ලිඛිත	නීති
• එහි	බැහුපැාර්ේවික	ස්වාභාවාය,	සියලු	රාජායයන්ට	විවාෘත	වීමා
• මේවානස්	මේකාට	සැලකීමාකින්	මේතාරවා	තුවාාල	වූ	සහ	මේරෝගී	වූ	යුද	භටයින්හට	රැකවාරණාය	

සැපැයීමාට	ඇති	බැැඳියාවා	(එනේ,	මිත්රා	සහ	සතුරු	මේලස	කිසිදු	මේවානස්	මේකාට	සැලකීමාකින්	
මේතාරවා)

• ලා�ඡනයක්	මේයාදා	ගනිමින්	නෛවාදය	කාර්යමාණ්ඩාල,	ප්රවාාහන	සහ	උපැකරණා	හඳුනා	ගැනීමා	
පිණිස	ලකුණු	කිරීමා	සහ	ඒවාාට	ගරු	කිරීමා	(	සුදු	පැැහැති	පැසුබිමාක්	තුළ	රතු	කුරුසය).
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ලීබර් සංග්රහය
යුද	කටයුතුවාල	ආරේභමේේ	සිට	සමාකාලීන	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	පැැමිණීමා	
දක්වාා,	එදිරිවාාදී	ක්රියා	නියාමානය	කිරීමා	සෙහා	නිර්මිත	කාටල	ගිවිසුේ,	කාර්ය	ස�ග්රහයන්,	
සේමුතීන්	සහ	අමේනකුත්	මේල්ඛාන	500	කට	අධික	ප්රමාාණායක්	වාාර්තා	ගත	මේකාට	තිමේබ්.	ඒ	
අතරට	1863	වාර්ෂමේේදී	බැලාත්මාක	වූ	ලීබැර්	ස�ග්රහය	ඇතුළත්ය.	මේමාමා	ස�ග්රහය	වාැදගත්	
වානුමේේ	පැැවාති	යුද	නීති	සහ	චාාරිත්රා	ස�ග්රහගත	කිරීමාට	 දැරූ	ප්රථාමා	ප්රයත්නය	එය	වාන	
බැැවිනි.	මේකමේස්	වුවාද,	මුල්	ජිනීවාා	සේමුතිය	(මේමායට	වාසරකට	පැසු	සේමාත	කළ)	මේමාන්	
ගිවිසුමාක	 තත්වාය	 මේමාමා	 ස�ග්රහයට	 හිමි	 වීමාක්	 සිදු	 මේනාවූමේේ	 එය	 සේපූර්ණා	 මේලසමා	
ඇමේමාරිකානු	සිවිල්	යුද්ධාය	තුළ	යූනියන්	හමුදා	කෙවුර	මේවානුමේවාන්	සටන්	වාැදි	මේසබැලුන්	
අරඹයා	පැමාණාක්	වූ	බැැවිනි.

ප්රථාමා යුද නීති අපැබේග් කාලයට සහස්ර ගණනාවාකට බේපැර ප්රකාශ්ය බේකාට ඇත:
“ශ්යක්තිවාන්තයා විසින් දුර්වාලයා පීඩාවාට පැත් කිරීමා වාැළැැක්වීමා සඳහා මාමා බේමාමා නීති පැනවාමි.”

හමුරාබි, බැබිබේලෝනියාබේේ රජු

මාහා	 භාරතය,	 බැයිබැලය	 සහ	කුරානය	 වාැනි	 මේබැාමේහෝ	 පුරාතන	 ග්රන්ථායන්	තුළ	 සතුරා	 මේවාත	 ගරුත්වාය	 පැෑමා	
නිමේයෝජානය	කරමින්	නීති	ඇතුළත්වා	පැවාතී.	නිදසුනක්	මේලස,	13	වාන	ශත	වාර්ෂය	අග	භාගමේේ	දී,	අරාබි	ජාාතිකයින්	
විසින්	ස්පැාඤ්ඤය	පැාලනය	කළ	උච්චාතමා	කාල	වාකවාානුමේේදී	ලියවුණු	විකායට්	(the	Viqayet)		තුළ	යුද	කටයුතු	
වාලට	අදාළවා	සැබැෑ	මේලසමා	නීති	ස�ග්රහයක්	ඇතුළත්වා	තිමේබ්.

එමේලසමා,	මාධායකාලීන	යුමේරෝපැය	තුළද,	දුබැලයින්හට	සහ	තමාාවා	ආරක්ෂා	කරගත	මේනාහැකි	තැනැත්තන්හට	ගරු	
කිරීමා	තහවුරු	කිරීමා	පිණිස	පැැවාති	උදාරභාවාමේේ	නීති	ස�ග්රහයක්	වාන	වීරත්වාමේේ	නීතින්	පිළිපැැදීමා	නයිට්වාරුන්ට	
අනිවාාර්ය	මේකාට	තිබිණි.	මේමාකී	නිදසුන්	මාඟින්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේයහි	විේවීයත්වාය	පිළිබිඹු	කරයි.
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4.  අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය සකේවාන්බේන් කුමාන  
 ගිවිසුම් මාත ද? චාාරිත්රානුකූල අන්තර්ජාාතික   
 මාානුෂවාාදී  නීතිය යනු කුමාක්ද?

නූතන	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය,	1864	මුල්	ජිනීවාා	සේමුතිය	සමාඟ	උපැත	ලබැන	ලදි.	
සන්නද්ධා	ගැටුමේමාහි	ස්වාභාවාමේේ	මේවානස්කේ	සහ	ආයුධා	තාක්ෂණාමේේ	ප්රගමානයන්	හමුමේේ	
හට	ගත්	නිරන්තරමේයන්	වාර්ධානය	වාන	මාානුෂීය	ආධාාරයන්හි	අවාශයතාවාය	තෘප්ත	කිරීමා	
සෙහා	 එය	 විවිධා	 අදියර	 වාලදී	 විකාශනය	 වී	ඇත;	 අවාාසනාවාන්ත	මේලස,	 මේමාමා	නෛනතික	
වාර්ධානයන්	සිදුවා	ඇත්මේත්	එකී	වාර්ධානය	අවාශය	වූ	තත්වායන්	අවාසාන	වූ	පැසුවාය.	සේමාත	කර	
ගත්	කාලානුක්රමිකවා	පැහතින්	දක්වාා	ඇත්මේත්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	ප්රධාාන	ගිවිසුේ	
මේේ.

1864 යුද	බිමේේ	දී	තුවාාල	වූ	සන්නද්ධා	බැලකා	සාමාාජිකයින්මේේ	තත්වාය	වාැඩි	දියුණු	කිරීමා	පිළිබැෙ	ජිනීවාා	සේමුතිය

1868
ශාන්ත	පීටර්ස්බැර්ේ	ප්රකාශනය	(යුද	තත්වායන්	අතරතුරදී	යේ	නිේචිත	ප්රක්ෂිප්තයන්මේේ	භාවිතය	තහනේ	
කිරීමා	සෙහා)	

1899
මේගාඩාබිමා	තුළ	සිදු	කරන	යුද්ධායට	අදාළ	යුද	නීති	සහ	චාාරිත්රායන්ට	ගරු	කරන	මේ�ේ	සේමුතීන්	සහ	1864	
ජිනීවාා	සේමුතිමේේ	ඇතුළත්	නාවික	යුද	මූලධාර්මා	සෙහා	අනුගත	වීමා

1906 1864	ජිනීවාා	සේමුතිමේේ	විචාාරය	සහ	වාර්ධානය

1907 1899	මේ�ේ	සේමුතීන්	විවාරණාය	සහ	නවා	සේමුති	සේමාත	කිරීමා

1925
යුද	කටයුතු	වාලදී	ේවාාසනිමේරෝධාන,	විෂ	මේහෝ	අමේනකුත්	වාායුන්	සහ	බැැක්ටීරියා	විදයාත්මාක	යුද	විධික්රමා	
භාවිතය	තහනේ	කිරීමා	පිළිබැෙ	ජිනීවාා	සන්ධාානය

1929
ජිනීවාා	සේමුති	මේදක:
• 1906	ජිනීවාා	සේමුතිය	විවාරණාය	සහ	වාර්ධානය
• යුද	සිරකරුවාන්ට	සැලකීමාට	අදාළ	ජිනීවාා	සේමුතිය

1949 ජිනීවාා	සේමුති	හතර:
I.		යුද	බිමේේදී	තුවාාල	සහ	මේරෝගීවූ	සන්නද්ධා	බැලකා	සාමාාජිකයින්මේේ	තත්වාය	වාැඩි	දියුණු	කිරීමා
II.	මුහුමේද්	දී	තුවාාලවූ,	මේරෝගීවූ	සහ	නැේ	මුහුදුබැත්වූ	සන්නද්ධා	බැලකා	සාමාාජිකයින්මේේ	තත්වාය	වාැඩි	දියුණු	
කිරීමා
III.	යුද	සිරකරුවාන්ට	සැලකීමා
IV.	යුද	සමාමේේ	දී	සිවිල්	පුද්ගලයින්වා	ආරක්ෂා	කිරීමා

1954 සන්නද්ධා	ගැටුේ	තත්වායකදී	ස�ස්කෘතික	මේද්පැළ	ආරක්ෂා	කිරීමා	පිළිබැෙ	මේ�ේ	සේමුතිය

1972 බැැක්ටීරියා	විදයාත්මාක	(ජීවා	විදයාත්මාක)	සහ	විෂ	අවි	වාර්ධානය,	නිෂ්පැාදනය	සහ	ගබැඩාාකරණාය	තහනේ	
කිරීමා	සහ	ඒවාා	විනාශ	කිරීමා	පිළිබැෙ	සේමුතිය
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1976 හමුදා	මේහෝ	මේවානත්	එදිරිවාාදී	පැාරිසරික	විකරණා	තාක්ෂණික	ක්රමා	භාවිතය	තහනේ	කිරීමා	පිළිබැෙ	සේමුතිය

1977
1949	ජිනීවාා	සේමුතීන්	හතර	සෙහා	වාන	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	මේදක,
අන්තර්ජාාතික	(පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානය)	සහ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	(මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය)		
සන්නද්ධා	ගැටුේ	වාල	වින්දිතයින්හට	ආරක්ෂාවා	ශක්තිමාත්	කිරීමා

1980
මේවාන්	කිරීමාකින්	මේතාරවා	ප්රතිවිපැාක	ඇති	කරන	මේහෝ	අධිකතර	මේලස	හානි	පැමුණුවිය	හැකි	යේ	නිේචිත	
සාේප්රදායික	අවි	CCW	භාවිතය	සීමාා	කිරීමා	මේහෝ	තහනේ	කිරීමා	පිළිබැෙ	සේමුතිය.	CCW	යන්නට	පැහත	
දෑ	ඇතුළත්	මේේ:
• අනාවාරණාය	කර	ගත	මේනාහැකි	කැබැලි	පිළිබැෙ	(පැළමු)	සන්ධාානය
• බිේ	මේබැෝේබැ,	උගුල්	සහ	අමේනකුත්	උපැකරණා	භාවිතය	සීමාා	කිරීමා	මේහෝ	තහනේ	කිරීමා	පිළිබැෙ	

(මේදවාන)	සන්ධාානය
• ගිනි	අවුලුවාන	අවි	භාවිතය	සීමාා	කිරීමා	මේහෝ	තහනේ	කිරීමා	පිළිබැෙ	(මේතවාන)	සන්ධාානය

1989 ළමාා	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	සේමුතිය	(38	වාගන්තිය)

1993
රසායනික	අවි	වාර්ධානය,	නිෂ්පැාදනය	සහ	ගබැඩාාකරණාය	තහනේ	කිරීමා	සහ	ඒවාා	විනාශ	කිරීමා	පිළිබැෙ	
සේමුතිය

1995
අන්ධාභාවායට	පැමුණුවාන	මේල්සර්	කිරණා	අවි	පිළිබැෙ	(සිේවාන)	සන්ධාානය	(1980	CCW	සෙහා	ඇතුළත්	
කරන	ලදි)

1996
බිේ	 මේබැෝේබැ,	 මාර	 උගුල්	 සහ	 අමේනකුත්	 උපැකරණා	 භාවිතය	 සීමාා	 කිරීමා	 මේහෝ	 තහනේ	 කිරීමා	 පිළිබැෙ	
ස�ස්කරණාය	කරන	ලද	සන්ධාානය	(1980	CCW	සෙහා	[ස�ස්කරණාය	කරන	ලද]	මේදවාන	සන්ධාානය)

1997 පුද්ගල	නාශක	බිේ	මේබැෝේබැ	භාවිතය,	ගබැඩාාකරණාය,	නිෂ්පැාදනය	සහ	විකිණීමා	තහනේ	කිරීමා	සහ	ඒවාා	
විනාශ	කිරීමා	පිළිබැෙ	සේමුතිය

1998 අන්තර්ජාාතික	අපැරාධා	අධිකරණාය	පිළිබැෙ	මේරෝමා	වායවාස්ථාාවා

1999
සන්නද්ධා	ගැටුේ	තත්වායකදී	ස�ස්කෘතික	මේද්පැළ	ආරක්ෂා	කිරීමා	පිළිබැෙ	1954	මේ�ේ	සේමුතිය	සෙහා	
වාන	මේදවාන	සන්ධාානය

2000
සන්නද්ධා	ගැටුමාක	ළමුන්මේේ	සහභාගීත්වාය	සේබැන්ධා	ළමාා	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	සේමුතිය	සෙහා	වාන	
නෛවාකල්පික	සන්ධාානය

2001 1980	CCW	හි	1	වාන	වායවාස්ථාාවා	සෙහා	වාන	ස�මේශෝධානය

2003 යුද්ධාමේේ	පිපිමේරන	ඉතිරි	කැබැලි	පිළිබැෙ	(පැස්	වාන)	සන්ධාානය	(1980	CCW	සෙහා	එකතු	කරන	ලදි)

2005
විමේේෂිත	 ලා�ඡනය	 සේමාත	 කිරීමාට	 අදාළ	 ජිනීවාා	 සේමුතීන්	 සෙහා	 අතිමේර්ක	 සන්ධාානය	 (මේතවාන	
අතිමේර්ක	සන්ධාානය)

2006
බැලහත්කාරමේයන්	 අතුරුදහන්	 කිරීමේමාන්	 සියලු	 පුද්ගලයින්	 ආරක්ෂා	 කිරීමා	 සෙහා	 වාන	 ජාාතයන්තර	
සේමුතිය

2008 මේපැාකුරු	මේබැෝේබැ	පිළිබැෙ	සේමුතිය

2013 ආයුධා	මේවාළදාමා	පිළිබැෙ	ගිවිසුමා

1864 යුද	බිමේේ	දී	තුවාාල	වූ	සන්නද්ධා	බැලකා	සාමාාජිකයින්මේේ	තත්වාය	වාැඩි	දියුණු	කිරීමා	පිළිබැෙ	ජිනීවාා	සේමුතිය

1868
ශාන්ත	පීටර්ස්බැර්ේ	ප්රකාශනය	(යුද	තත්වායන්	අතරතුරදී	යේ	නිේචිත	ප්රක්ෂිප්තයන්මේේ	භාවිතය	තහනේ	
කිරීමා	සෙහා)	

1899
මේගාඩාබිමා	තුළ	සිදු	කරන	යුද්ධායට	අදාළ	යුද	නීති	සහ	චාාරිත්රායන්ට	ගරු	කරන	මේ�ේ	සේමුතීන්	සහ	1864	
ජිනීවාා	සේමුතිමේේ	ඇතුළත්	නාවික	යුද	මූලධාර්මා	සෙහා	අනුගත	වීමා

1906 1864	ජිනීවාා	සේමුතිමේේ	විචාාරය	සහ	වාර්ධානය

1907 1899	මේ�ේ	සේමුතීන්	විවාරණාය	සහ	නවා	සේමුති	සේමාත	කිරීමා

1925
යුද	කටයුතු	වාලදී	ේවාාසනිමේරෝධාන,	විෂ	මේහෝ	අමේනකුත්	වාායුන්	සහ	බැැක්ටීරියා	විදයාත්මාක	යුද	විධික්රමා	
භාවිතය	තහනේ	කිරීමා	පිළිබැෙ	ජිනීවාා	සන්ධාානය

1929
ජිනීවාා	සේමුති	මේදක:
• 1906	ජිනීවාා	සේමුතිය	විවාරණාය	සහ	වාර්ධානය
• යුද	සිරකරුවාන්ට	සැලකීමාට	අදාළ	ජිනීවාා	සේමුතිය

1949 ජිනීවාා	සේමුති	හතර:
I.		යුද	බිමේේදී	තුවාාල	සහ	මේරෝගීවූ	සන්නද්ධා	බැලකා	සාමාාජිකයින්මේේ	තත්වාය	වාැඩි	දියුණු	කිරීමා
II.	මුහුමේද්	දී	තුවාාලවූ,	මේරෝගීවූ	සහ	නැේ	මුහුදුබැත්වූ	සන්නද්ධා	බැලකා	සාමාාජිකයින්මේේ	තත්වාය	වාැඩි	දියුණු	
කිරීමා
III.	යුද	සිරකරුවාන්ට	සැලකීමා
IV.	යුද	සමාමේේ	දී	සිවිල්	පුද්ගලයින්වා	ආරක්ෂා	කිරීමා

1954 සන්නද්ධා	ගැටුේ	තත්වායකදී	ස�ස්කෘතික	මේද්පැළ	ආරක්ෂා	කිරීමා	පිළිබැෙ	මේ�ේ	සේමුතිය

1972 බැැක්ටීරියා	විදයාත්මාක	(ජීවා	විදයාත්මාක)	සහ	විෂ	අවි	වාර්ධානය,	නිෂ්පැාදනය	සහ	ගබැඩාාකරණාය	තහනේ	
කිරීමා	සහ	ඒවාා	විනාශ	කිරීමා	පිළිබැෙ	සේමුතිය
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ඇතැේ	 සන්නද්ධා	 ගැටුේ	 මාඟින්	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 වාර්ධානය	 උමේදසා	
ආසන්නතමා	බැලපැෑමාක්	ඇති	කර	ඇති	බැවා	මේමාමා	ලැයිස්තුවා	මේපැන්වාා	මේදයි:

පැළමු	 මේලෝක	 යුද්ධාය	 අතරතුරදී	 (1914-1918)	 සේපූර්ණාමේයන්මා	 අලුත්	 මේනාවූ	 උපැක්රමා	 ද	
ඇතුළුවා	යුද	විධික්රමා	මේපැර	මේනාවූ	විරූ	ප්රමාාණායකින්	භාවිතා	කරන	ලදි.	මේේ	අතරට	විෂ	වාායු	
භාවිතය,	අහමේස්	සිට	මේබැෝේබැ	මේහළීමා	සහ	යුද	සිරකරුවාන්	සිය	දහස්	ගණානින්	අල්ලා	ගැනීමා	
ඇතුළත්	මේේ.	1925	සහ	1929	ගිවිසුේ	එකී	වාර්ධානයන්	සෙහා	වූ	ප්රතිචාාරයකි.
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1949	ජිනීවාා	සේමුතීන්	සහ	1977	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	තුළ	වාගන්ති	600	කට	ආසන්න	
ප්රමාාණායක්	ඇතුළත්	අතර,	 ඒවාා	 අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	ප්රධාාන	නෛනතික	
මේල්ඛානයන්	මේේ.	(6වාන	ප්රේනය	බැලන්න)

චාාරිත්රානුකූල අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය
ප්රධාාන	වාශමේයන්	ගිවිසුේ	සේමාත	කිරීමා	සහ	චාාරිත්රාානුකූල	නීතිය	ස�ස්ථාාපැනය	කිරීමා	මාඟින්	රාජායයන්	විසින්	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	වාර්ධානය	කරන	ලදි.	චාාරිත්රාානුකූල	නීතිය	ස�ස්ථාාපැනය	වානුමේේ	රාජාය	පැරිචාය	
ප්රමාාණාවාත්	 පැරිදි	 තීව්ර	 වාන	 විට	 (පුළුල්වා	 පැැතිරීමා,	 නිමේයෝජානාත්මාක	 වීමා,	 නිතර	 මේයදීමා	 සහ	 ඒකීය	 වීමා)	 සහ	
නිේචිත	ආකාර	යටමේත්	ක්රියා	කිරීමාට	මේහෝ	පැනවාා	ඇති	තහනේ	මාත	ක්රියා	මේනාකිරීමාට	තමාන්හට	නෛනතික	
බැැඳියාවාක්	ඇති	බැවාට	රාජායයන්හට	ඇති	විේවාාසයක්	මාඟින්	එකී	රාජාය	පැරිචාය	අනුගාමී	වාන	විටය.	චාාරිත්රායක	
ආරේභමේේ	සිටමා	පැරිචායට	මේහෝ	ප්රේනගත	නීතියට	දිගින්	දිගටමා	විරුද්ධාත්වාය	දක්වාා	ඇති	රාජායයන්	හැරුණු	
මේකාට	චාාරිත්රා	මාඟින්	සියලු	රාජායයන්	බැැමේේ.

1995	වාර්ෂමේේදී	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	කමිටුවා	විසින්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	චාාරිත්රාානුකූල	නීති	
පිළිබැෙවා	සවිස්තරාත්මාක	අධායයනයක්	ආරේභ	කරන	ලදි.	ඒ	සෙහා	ආසන්න	වාශමේයන්	වාසර	දහයක	කාලයක්	
ගත	වූ	අතර	එය	2005	දී	මේක්ේබ්රිජ්		විේවාවිදයාල	මුද්රණාාලය	මාඟින්	ප්රකාශනය	කරන	ලදි.	එමා	අධායයනය	මේවාත	
https://www.icrc.org/customary-ihl	ඔස්මේස්	අන්තර්ජාාලය	මාඟින්	ප්රමේේශ	විය	හැකිය.	මේමාමා	දත්ත	ගබැඩාාවා	
මාඟින්	අධායයනය	පිළිබැෙ	යාවාත්කාලීන	කළ	ස�ස්කරණායක්	සපැයන	අතර	එය	මේකාටස්	මේදකකට	කණ්ඩානය	
මේකාට	ඇත.
• රීති :	මේමාමාඟින්	චාාරිත්රාානුකූල	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	පැවාතින	රීති	පිළිබැෙවා	විග්රහයක්	ඉදිරිපැත්	

කරයි.	මේකමේස්	නමුදු,	 අතිශය	විස්තරාත්මාක	වුවාද	මේමාමා	අධායයනය	මේමාකී	නීති	ක්මේෂ්ත්රාය	තුළ	පැවාතින	
සියලු	රීති	ආවාරණාය	කරන	සේපූර්ණා	ඇගයුමාක්	මේලස	මේනාගැමේන්.	අධායයනමේේ	මේමාමා	මේකාටස	අරාබි,	
චීන,	ඉ�ග්රීසි,	ප්ර�ශ,	රුසියානු	සහ	ස්පැාඤ්ඤ	භාෂා	වාලින්	පැවාතී.	අධායයනමේේ	සාරා�ශගත	කිරීමාක්	සහ	රීති	
ලැයිස්තුවාක්	මේවානත්	මේබැාමේහෝ	භාෂාවාන්මේගන්	ද	පැවාතී.	

• පැරිචාය	:	පැළමු	මේකාටස	මාඟින්	විග්රහ	කරන	ලද	රීතිවාලට	පැාදක	වී	ඇති	පැරිචාය	මේමාහි	ඇතුළත්	මේේ.	බ්රිතානය	
රතු	 කුරුසමේේ	 සහමේයෝගීතාවාය	 ඇතිවා	 ජාාතයන්තර	 රතු	 කුරුස	 කමිටුවා	 විසින්	 එය	 නිරන්තරමේයන්	
යාවාත්කාලීන	කරයි.	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	කමිටුමේේ	නිමේයෝජිත	ජාාලය	සහ	මේලෝකය	පුරා	සිටින	ජාාතික	
රතු	කුරුස	සහ	රතු	අඩාසෙ	සමාාජා	මාඟින්	මූලාශ්ර	මේතාරතුරු	එකතු	කළ	අතර	ඒවාා	ස�ස්ථාාපැනය	කරනු	
ලැබුමේේ	මේක්ේබ්රිජ්		විේවාවිදයාලමේේ	ජාාතයන්තර	නීතිය	පිළිබැෙ	මේලෝටර්පැැක්ට්	මේක්න්ද්රය	පැදනේ	කරගත්	
පැර්මේේෂණා	කණ්ඩාායමාක්	විසිනි.

පැළමු	මේලෝක	යුද්ධාය	තුළදී	සිවිල්	වාැසියන්	සහ	මිලිටරි	භටයින්	ඝාාතනය	වූ	1:10	අනුපැාතය	මේමාන්	මේනාවා	මේදවාන	
මේලෝක	යුද්ධාමේේදී	(1939-1945)	සිවිල්	වාැසියන්	සහ	මිලිටරි	භටයින්	සමාාන	ප්රමාාණායන්මේගන්	ඝාාතනය	වාන	ලදි.	
1949	දී,	මේමාකී	බිහිසුණු	ඝාාතන	අනුපැාතයන්ට	සහ	ප්රධාාන	වාශමේයන්	යුද්ධාය	මාඟින්	සිවිල්	ජානයා	මාත	ඇති	කරන	
භයානක	ප්රතිවිපැාකයන්ට	ප්රතිචාාර	දක්වාමින්	ජාාතයන්තර	ප්රජාාවා	මාඟින්	එවාකට	බැලාත්මාකවා	පැැවාති	සේමුතීන්	
ස�ස්කරණාය	කරමින්	නවා	නෛනතික	මේල්ඛානයක්	සේමාත	කරන	ලදි:	සිවිල්	වාැසියන්	ආරක්ෂා	කිරීමා	පිළිබැෙ	හතර	
වාන	ජිනීවාා	සේමුතිය.

1977	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	යනු	1949	ජිනීවාා	සේමුතීන්	මාඟින්	එකී	සේමුති	හතර	සෙහාමා	මේපැාදු	වූ	3	වාන	වාගන්තිය	
(මේපැාදු	 3	 වාන	 වාගන්තිය)	 ඔස්මේස්	 අර්ධා	 වාශමේයන්	ආවාරණාය	 කළ,	 ජාාතික	 විමුක්තිය	 උමේදසා	 වාන	 යුද්ධාවාල	
ප්රතිවිපැාකයන්මේේ	බැලපැෑමාට	ප්රතිචාාරයක්	මේලස	නිර්මාාණාය	වූවාකි.
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 5. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය අදාළැ වාන්බේන්   
 කුමාන අවාේථාාබේේදීද?

සන්නද්ධා	ගැටුේ	පැවාතින	අවාස්ථාාවාන්හිදී	පැමාණාක්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	බැලපැවාතියි.	එමාඟින්	
මේදයාකාරයක	ආරක්ෂණායන්	සපැයයි:	එක්	ආරක්ෂණායක්	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	වාන	
අතර	අමේනක්	ආරක්ෂණාය	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	මේේ.	එබැැවින්	යේ	සුවිමේේෂී	
අවාස්ථාාවාක්	සෙහා	අදාළ	වාන	නීතින්	කවාමේර්ද	යන්න	සන්නද්ධා	ගැටුේ	වාර්ගීකරණාය	මාත	මේවානස්	මේේ.

අ) අන්තර්ජාාතික සන්නද්ධ ගැටුමා (IAC)
එකක්	මේහෝ	එකකට	වාඩාා	වාැඩි	රාජායයන්	ප්රමාාණායක්	තවාත්	රාජායයකට	එමේරහිවා	සන්නද්ධා	බැලය	භාවිතය	
සෙහා	මේයාමු	වීමා	මාඟින්	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	හට	ගනියි.	රාජායයක්	සහ	අන්තර්ජාාතික	
ස�විධාානයක්	අතර	ඇති	වාන	සන්නද්ධා	ගැටුමා	ද	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුමාක්	මේලස	වාර්ග	කරයි.

යටත්විජිත	ආධිපැතයයට	සහ	විජාාතික	අත්පැත්	කරගැනීමාට	සහ	සිය	ස්වාය�	නිර්ණා	අයිතිය	ජාාතිවාාදී	
මේරජිමායන්ට	එමේරහිවා	ක්රියාමේේ	මේයාදවාන	මිනිසුන්	විසින්	සිදු	කරන	ජාාතික	විමුක්ති	අරගලය	සෙහා	වාන	
යුද්ධා	ද	යේ	නිේචිත	මේකාන්මේද්සි	යටමේත්	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	මේලස	වාර්ග	කර	තිමේබ්.	(පැළමු	
අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	1	වාන	වාගන්තිය,	4	වාන	මේේදය	සහ	96	වාන	වාගන්තිමේේ	3	වාන	මේේදය	බැලන්න).	
(තවා	ද	8	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)
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ආ) අන්තර්ජාාතික බේනාවාන සන්නද්ධ ගැටුමා (NIAC)
අද	 හටගන්නා	 මේබැාමේහෝ	 සන්නද්ධා	 ගැටුේ	 ස්වාභාවාමේයන්	 අන්තර්ජාාතික	 මේනාවාන	 ගැටුේ	 මේේ.	
අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුමාක්	යනු	එදිරිවාාදීකේ	 රාජායයක	සන්නද්ධා	බැලකා	සහ	 රාජාය	
මේනාවාන	ස�විධාානාත්මාක	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	අතර	මේහෝ,	එවාැනි	කණ්ඩාායේ	අතර	හටගනු	ලබැන	
සන්නද්ධා	ගැටුමාකි.	එදිරිවාාදීකේ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුමාක්	මේලස	හැඳින්වීමාට	නේ,	ඒවාා	
යේ	නිේචිත	ත්රීව්රතා	මාට්ටමාකට	ළඟා	විය	යුතු	මේමාන්මා	ගැටුමාට	සහභාගී	වාන	කණ්ඩාායේ	ප්රමාාණාාත්මාක	
මේලස	ස�විධාානය	වී	තිබිය	යුතුය.

මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිමේේ	අර්ථාය	මාඟින්	දක්වාන	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ		සහ	මේදවාන	
අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	1	වාන	වාගන්තිමේේ	අර්ථාය	තුළින්	දක්වාන	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	
අතර	පැැහැදිලි	මේවානසක්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	ගිවිසුේ	නීතිය	ස්ථාාපැනය	කරයි.

• බේපැාදු 3 වාන වාගන්තිය	 “අන්තර්ජාාතික	ස්වාරූපැයක්	මේනාගන්නා	ගිවිසුේකාර	පැාර්ශවායක	මේද්ශ	
සීමාාවා	තුළ	හටගනු	ලබැන	සන්නද්ධා	ගැටුේ”	සෙහා	අදාළ	මේේ.	එකක්	මේහෝ	එකකට	වාඩාා	වාැඩි	රාජාය	
මේනාවාන	ස�විධාානාත්මාක	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	සහභාගී	වාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	මීට	ඇතුළත්	මේේ.	
රාජායමේේ	සන්නද්ධා	බැලකා	සහ	රාජාය	මේනාවාන	ස�විධාානාත්මාක	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	අතර	මේහෝ,	
එවාැනි	කණ්ඩාායේ	අතර	පැමාණාක්	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	හටගනු	ලබැයි.	
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• බේදවාන අතිබේර්ක සන්ධානය	අදාළ	වානුමේේ	“ගිවිසුේකාර	පැාර්ශවායක	භූමි	ප්රමේද්ශය	තුළ	එහි	සන්නද්ධා	බැලකා	
සහ	විරුද්ධාවාාදී	සන්නද්ධා	බැලකා	මේහෝ	අමේනකුත්	ස�විධාානාත්මාක	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	එනේ,	ස්ථිර	සහ	
සේමාත	යුද	මේමාමේහයුේ	ක්රියාත්මාක	කළ	හැකි	අයුරින්	සහ	මේමාමා	සන්ධාානය	ක්රියාවාට	නැ�විය	හැකි	පැරිද්මේදන්	
භූමි	ප්රමේද්ශය	තුළ	යේ	මේකාටසක	පැාලනය	මේගන	යනු	ලබැන,	වාගකිවා	යුතු	අණා	දීමාක්	සහිතවා	ක්රියාත්මාක	
වාන	කණ්ඩාායේ	අතර	හට	ගනු	ලබැන”	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සේබැන්ධාමේයනි.	(මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	1	
මේේදමේේ	1	වාගන්තිය	බැලන්න).	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සේබැන්ධාමේයන්	මේදවාන	අතිමේර්ක	
සන්ධාානමේේ	දක්වාා	ඇති	නිර්වාචානය	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිමේේ	එන	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	
පිළිබැෙ	ස�කල්පැය	හා	ගත්	කළ	ආකාර	මේදකකින්	සීමාා	සහිත	මේේ.

1)	“ස්ථිර	සහ	සේමාත	යුද	මේමාමේහයුේ	ක්රියාත්මාක	කළ	හැකි	අයුරින්	සහ	මේමාමා	සන්ධාානය	ක්රියාවාට	
නැ�විය	හැකි	පැරිද්මේදන්”	 එකී	ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	මේනාවාන	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	සතුවා	භූමි	
ප්රමේද්ශයක්	පැාලනය	කිරීමාකට	අදාළවා	අනිවාාර්ය	මේභෞමික	පැාලනයක	අවාශයතාවාය	හඳුන්වාා	මේදනු	
ලබැයි.

2)	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	පැැහැදිලිවාමා	රාජායමේේ	සන්නද්ධා	බැලකා	සහ	විරුද්ධාවාාදී	සන්නද්ධා	
බැලකා	මේහෝ	අමේනකුත්	ස�විධාානාත්මාක	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	අතර	ඇති	වාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	
පැමාණාක්	අදාළ	මේේ.	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	මේමාන්,	මේදවාන	සන්ධාානය	ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	මේනාවාන	
සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	අතර	හට	ගනු	ලබැන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	මේනාමේේ.

මේමාකී	සන්දර්භය	තුළ	සිහි	තබැා	ගත	යුතු	කරුණාක්	වානුමේේ	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	විසින්	මේපැාදු	3	
වාන	වාගන්තිය	“එහි	භාවිතයට	අදාළවා	පැවාතින	මේකාන්මේද්සීන්	මේවානස්	කිරීමාකින්	මේතාරවා”	 “වාැඩි	දියුණු	
කිරීමාත්	ඌන	පූරණා	සැපැයීමාත්”	සිදු	කරන	බැවායි.	(මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	1	මේේදමේේ	1	වාගන්තිය	
බැලන්න).	මේමාමාඟින්	අදහස්	වානුමේේ	මේමාමා	සීමාා	සහිත	නිර්වාචානය	හුමේදක්	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	
භාවිතය	සෙහා	පැමාණාක්	අදාළ	වාන	බැවායි;	එය	සාමාානය	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	නීතිය	
මේතක්	විස්තීරණාය	වීමාක්	සිදු	මේනාමේේ.

අන්තර්ජාාතික සන්නද්ධ ගැටුබේම් සහ අන්තර්ජාාතික බේනාවාන සන්නද්ධ ගැටුබේම් 
සමාගාමී පැැවාැත්මා
සමාහර	අවාස්ථාාවාලදී,	එකමා	කාලයක්	තුළ	සහ	එකමා	භූමි	ප්රමේද්ශය	තුළ	සන්නද්ධා	ගැටුේ	කිහිපැයක්	හට	ගත	හැකිය.	
එවාැනි	අවාස්ථාාවාලදී,	සන්නද්ධා	ගැටුමා	පිළිබැෙ	වාර්ගීකරණාය	මේමාන්මා	ඊට	අදාළ	වාන	නීතිය	සතුරු	පැාර්ශවා	අතර	
ඇති	සබැෙතා	මාත	තීරණාය	මේේ.

මේමාමා	 උපැකල්පිත	නිදර්ශනය	 සලකා	 බැලන්න.	 A	 නේ	 රාජායය,	 ස�විධාානාත්මාක	 රාජාය	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	
කණ්ඩාායමාක්	 සමාඟ	 අන්තර්ජාාතික	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 ගැටුමාක	 නියැලී	 සිටී.	 B	 රාජායය	 විසින්	 ඍජුවාමා	
ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	මේනාවාන	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායමේේ	පැාර්ශවාය	තුළින්	මාැදිහත්	මේේ.	එවිට	A	රාජායය	සහ	B	
රාජායය	විසින්	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	පැාර්ශවායන්	විය	හැකි	නමුදු,	A	රාජායය	සහ	ස�විධාානාත්මාක	
රාජාය	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 කණ්ඩාායමා	 අතර	 පැැවාති	 සන්නද්ධා	 ගැටුමා	 අන්තර්ජාාතික	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	
ගැටුමාක	ස්වාභාවායමා	ගනී.	B	රාජායය	විසින්	A	රාජායය	පැාර්ශවාය	තුළින්	ගැටුමාට	මාැදිහත්	වූමේේ	නේ,	A	රාජායය	
සහ	ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	මේනාවාන	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායමාත්,	B	රාජායය	සහ	ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	මේනාවාන	
සන්නද්ධා	කණ්ඩාායමාත්	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	සහභාගිවාන්නන්	මේේ.
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අන්තර්ජාාතික සන්නද්ධ ගැටුමා 
(IAC) 

අන්තර්ජාාතික බේ�ාවාන  සන්නද්ධ 
ගැටුමා (NIAC)

ජිනීවාා	සේමුති	හතර	 මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය
පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානය මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය

IAC	සෙහා	චාාරිත්රාානුකූල	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිය	

NIAC	 සෙහා	 චාාරිත්රාානුකූල	 අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිය

අභායන්තර කලහකාරී තත්වා සහ කැළැඹීම් සඳහා අදාළැ වාන නීති කවාබේර්ද?

සන්නද්ධා	 ගැටුමාක්	 යටමේත්ලා	 මේනාගැමේනන	 මාහජාන	 සාමාය	 බිෙ	 දමාන	 ආකාරමේේ	 ක්රියා	 මාඟින්	 අභයන්තර	
කලහකාරී	 තත්වා	 සහ	 කැළඹීේ	 (කැරළි	 මේකෝලහාල,	 තනි	 හා	 කඩින්	 කඩා	 සිදුවාන	 ප්රචාණ්ඩා	 ක්රියා	 වාැනි)	
විදහාපැායි;	මේේවාා	සන්නද්ධා	ගැටුේ	මේලස	මේනාගනුමේේ	ප්රචාණ්ඩාත්වාමේේ	තීව්රතාවාය	ප්රමාාණාවාත්	පැරිද්මේදන්	ඉහළ	
මාට්ටමාක	 මේනාපැැවාතීමා	 මේහෝ	 ප්රචාණ්ඩා	ක්රියාවා	 සෙහා	 මේයාමු	 වාන	තැනැත්තන්	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායමාක්	 මේලස	
ස�විධාානාත්මාක	මේනාමාැති	බැැවිනි.

සන්නද්ධා	ගැටුමාක්	යටමේත්ලා	 මේනාගැමේනන	ප්රචාණ්ඩාකාරී	තත්වායන්	සෙහා	 අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	
අදාළ	 මේනාමේේ.	 මේමාවාැනි	 වාර්ගමේේ	තත්වායන්	 පැාලනය	 වානුමේේ	 මාානවා	 අයිතිවාාසිකේ	නීතිමේේ	 විධිවිධාාන	 (9	
වාන	ප්රේනය	බැලන්න)	සහ	මේද්ශීය	නීති	මාඟිනි.

අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	 බැලපැාන	නීති	වාල	 විස්තරාත්මාකභාවාය	
අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	බැලපැාන	නීති	වාල	විස්තරාත්මාකභාවාය	හා	ගත්	කළ	
අඩුය.	නිදසුනක්	මේලස,	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	බැලපැාන	නීති	තුළ	
සටන්කරුවාා	මේහෝ	යුද	සිරකරුවාා	යන	තත්වායන්	දැක	ගත	මේනාහැකිය.	(“සටන්කරුවාා”සහ	
“යුද	සිරකරුවාා”	යන්මේනහි	නිර්වාචාන	සෙහා	7	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)	ඊට	මේ�තුවා	වානුමේේ	
රාජායයන්	විසින්	ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	මේනාවාන	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	සාමාාජිකයින්හට	යුද	
වාැදීමා	පිළිබැෙ	මේද්ශීය	නීතිය	මාඟින්	මේචාෝදනා	ඉදිරිපැත්	මේකාට	නඩු	කටයුතු	පැවාරා	පැවාත්වාාමේගන	
යාමාට	 අදාළ	 මුක්තිය	 ලබැා	 දීමාට	 දිගින්	 දිගටමා	 අකැමාති	 වීමායි.	 රාජායමේේ	 ස්වාාධිපැතය	
බැලය	පිළිබැෙ	මූලධාර්මාය	සහ	අභයන්තරික	කාරණාා	ජාාතයන්තර	ස�ග්රහගත	කිරීමාට	අදාළ	
කරගැනීමාට	 ඇති	 රාජායමේේ	 අකැමාැත්තත්	 මාඟින්	 තහවුරු	 කර	 ඇත්මේත්	 අන්තර්ජාාතික	
මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	බැලපැවාතින	ආරක්ෂණා	පැද්ධාතිය	ශක්තිමාත්	කිරීමා	ඉතා	
අපැහසු	බැවායි.	මේකමේස්	වුවාද,	සෙහන්	කළ	යුතු	කරුණාක්	වානුමේේ	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	
ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	ගිවිසුේ	නීතිය	සහ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	
ගිවිසුේ	නීතිය	අතර	පැවාතින	තීරණාාත්මාක	හිඩාැස	මේබැාමේහෝ	විට	දී	සෑමා	වාර්ගයකමා	සන්නද්ධා	
ගැටුේ	සෙහා	සමාාන	වාන	චාාරිත්රාානුකූල	නීතිය	මාඟින්	ක්රමිකවා	පූර්ණාය	කරන	බැවායි.
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 6. ජිනීවාා සම්මුති සහ ඒවාාබේ� අතිබේර්ක සන්ධාන  
 යනු බේමාානවාාද?

1949 ජිනීවාා සම්මුතීන් වාල මූලාරම්භායන්
සටන්බිමේේ	දී	තුවාාල	වූ	සන්නද්ධා	බැලකා	සාමාාජිකයින්මේේ	තත්වාය	වාැඩි	දියුණු	කිරීමා	පිළිබැෙ	
ජිනීවාා	සේමුතිය	1864	 දී	සේමාත	කරන	ලදි.	එය	 1906	 දී	සහ	 1929	 දී	ස�ස්කරණාය	සහ	
වාර්ධානය	කරන	ලදි.	යුද	සිරකරුවාන්ට	සැලකීමාට	අදාළවා	තවාත්	ගිවිසුමාක්	1929	දී	සේමාත	
කරන	ලදි.	අන්තර්ජාාතික	රතු	කුරුස	කමිටුවා	විසින්	මේකටුේපැත්	කරන	ලද	යුදමාය	පැාර්ශවායකට	
අයිති	 මේහෝ	 එකී	 පැාර්ශවාය	 විසින්	 අත්පැත්	 කරගන්නා	 ලද	 භූමි	 ප්රමේද්ශයක	 සිටින	 සතුරු	
පැාර්ශවායක	සිවිල්	වාැසියන්මේේ	ආරක්ෂාවා	පිළිබැෙ	ජාාතයන්තර	සේමුතිමාය	මේල්ඛානයක්	1934	
වාර්ෂමේේ	දී,	මේටෝකිමේයෝමේේ	පැැවාති	15	වාන	ජාාතයන්තර	සමුළුවා	විසින්	අනුමාත	කරන	ලදි.
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එමා	මේල්ඛානය	සේබැන්ධාමේයන්	කිසිදු	ක්රියාමාාර්ගයක්	මේනාගත්	අතර,	එය	සේමාත	කරගැනීමාට	
අදාළවා	තීරණා	ගැනීමා	සෙහා	රාජායතාන්ත්රික	සමුළුවාක්	කැෙවීමා	රාජායයන්	විසින්	ප්රතික්මේෂ්පැ	
කරන	ලදි.	 එහි	ප්රතිඵලයක්	මේලස,	 මේටෝකිමේයෝ	මේකටුේපැත	තුළ	අන්තර්ගත	විධිවිධාානයන්	
මේදවාන	 මේලෝක	 යුද්ධාය	 අතරතුරදී	 අදාළ	 වූමේේ	 නැත.	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	
පැදනමා	මේලස	පැවාතින,	ජිනීවාා	සේමුතීන්	හතර	රාජායයන්	විසින්	සේමාත	කරනුමේේ	මේදවාන	
මේලෝක	යුද්ධාය	අවාසාන	වීමේමානුත්	පැසු	1949	දීය.	1949	පැළමු	ජිනීවාා	සේමුතීන්	ත්රිත්වාය	වානාහි	
සමාාන	විෂය	ක්මේෂ්ත්රායන්ට	අදාළවා	එවාකට	පැැවාති	ගිවිසුේ	තුළින්	පැැන	නැඟි	ගිවිසුේ	වූ	අතර	
සිේවාන	ජිනීවාා	සේමුතිය	සේපූර්ණාමේයන්මා	අලුත්	නිමාැවුමාක්	වූවාා	පැමාණාක්	මේනාවා,	සන්නද්ධා	
ගැටුමාක්	අතරතුරදී	සිවිල්	වාැසියන්මේේ	ආරක්ෂාවා	සේබැන්ධාවා	විමේේෂමේයන්මා	ගනුමේදනු	කළ	
පැළමු	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	ගිවිසුමාද	විය.	මේදවාන	මේලෝක	යුද්ධාය	හමුමේේ	ඝාාතනය	
කළ,	සිවිල්	මාරණා	ස�ඛායාවා	මේමාවාැනි	සේමුතියක්	වාර්ධානය	කිරීමාටත්	සේමාත	කරගැනීමාටත්	
පැාදක	වූ	මේ�තු	අතරින්	එකකි.

1977 අතිබේර්ක සන්ධානයන්බේග් මූලාරම්භාය
1949	 ජිනීවාා	 සේමුතීන්	 වානාහි	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 වාර්ධානමේයහිලා	 වූ	 එක්	
ප්රධාාන	 ප්රගමානයකි.	 යටත්විජිතහරණාමේයන්	 පැසු,	 මේකමේස්	 වුවාද,	 සීතල	 යුද්ධා	 සමාය	 තුළදී	
ස�ඛායාත්මාක	වාශමේයන්	වාැඩි	දියුණු	වූ	සිවිල්	යුද්ධා	සෙහාත්	ජාාතික	විමුක්ති	අරගලය	සෙහා	
සිදු	කළ	යුද්ධා	සෙහාත්	බැලපැවාත්වාන	නීති	සෙහා	අවාශයතාවාක්	පැැන	නැඟිණි.	අමේනක්	අතට,	
1907	මේ�ේ	මේරගුලාසි	සිට	ඒ	වානමේතක්	සතුරු	ක්රියාකලාපැයට	අදාළ	ගිවිසුේ	නීතිය	වාැඩි	
දියුණු	වීමාක්	ද	සිදු	මේනාවුණි.	ජිනීවාා	සේමුතීන්	ස�ස්කරණාය	කිරීමා,	1949	දී	සිදු	කළ	යේ	යේ	
ප්රගමානයන්	උවාදුමේරහි	මේහළීමාක්	විය	හැකි	බැැවින්,	ජිනීවාා	සේමුතීන්	සෙහා	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	
ආකෘතිමේයන්	නවා	මේල්ඛානයන්	සේමාත	කරගැනීමාට	තීරණාය	වූ	අතර	එය	1977	ජුනි	මාස	දී	සිදු	
කරන	ලදි.

2005	වාර්ෂමේේදී	ජිනීවාා	සේමුති	සෙහා	මේතවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානයක්	සේමාත	කරගන්නා	
ලදි.	සුදු	පැැහැති	පැසුබිමාක්	තුළ	මේකළවාරයන්	හතරැස්	හැඩායක්	ගත්	රතු	පැැහැති	රාමුවාකින්	
සමාන්විත,	අතිමේර්ක	ලා�ඡනයක්	මේමාමා	නෛනතික	මේල්ඛානය	මාඟින්	හඳුන්වාා	දුන්	අතර	එය	“රතු	
පැළිගුවා”	යනුමේවාන්	පැසුවා	ප්රසිද්ධා	විණි.	මේමාමා	අතිමේර්ක	ලා�ඡනය,	රතු	කුරුසය	සහ	රතු	අඩාසෙ	
ප්රතිස්ථාාපැනය	කිරීමා	අරමුණු	කරගත්තක්	මේනාවා,	වාැඩිදුර	විකල්පැයක්	සැපැයීමා	දක්වාන්නකි.	
මේමාමා	 අතිමේර්ක	 ලා�ඡනමේේ	 හැඩාය	 සහ	 නාමාය,	 දිගුකාලීන	 මේත්රීේ	 ක්රියාවාලියකින්	 පැසුවා	
තීරණාය	කරගත්තක්	 වූ	 අතර,	 ඉලක්කය	 වූමේේ	කිසිදු	 මේද්ශාලනික,	ආගමික	 මේහෝ	 මේවානත්	
ඇඟවීේ	වාලින්	නිදහස්	වූ	සහ	මේලෝකය	පුරා	භාවිතා	කළ	හැකි	ලා�ඡනයක්	නිර්මාාණාය	කිරීමායි.	
(13	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)
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ජිනීවාා සම්මුති සහ අතිබේර්ක සන්ධාන වාල අන්තර්ගතය
එදිරිවාාදීකේ	සෙහා	සහභාගී	මේනාවාන	මේහෝ	තවාදුරටත්	සක්රීයවා	සහභාගී	මේනාවාන	සෑමා	පුද්ගලමේයකුමා	
මේහෝ	පුද්ගල	කණ්ඩාායමාක්මා	ජිනීවාා සම්මුති	මාඟින්	ආරක්ෂා	කරයි:
• පැළමු	ජිනීවාා	සේමුතිය:	මේගාඩාබිමේේදී	තුවාාලවූ	මේහෝ	මේරෝගීවූ	යුද	භටයින්,	සන්නද්ධා	බැලකා	සහ	

නෛවාදය	කාර්ය	මාණ්ඩාල	සාමාාජිකයින්
• මේදවාන	ජිනීවාා	සේමුතිය:	මුහුමේද්දී	තුවාාලවූ,	මේරෝගීවූ	මේහෝ	නැේ	මුහුදුබැත්වූ	යුද	භටයින්,	නාවික	

බැලකා	සහ	නෛවාදය	කාර්ය	මාණ්ඩාල	සාමාාජිකයින්
• මේතවාන	ජිනීවාා	සේමුතිය:	යුද	සිරකරුවාන්
• සිේවාන	ජිනීවාා	සේමුතිය:	සිවිල්	වාැසියන්	:

-	 සරණාාගතයින්ද	ඇතුළුවා,	ගැටුමාට	අදාළ	පැාර්ශවායන්මේේ	භූමි	ප්රමේද්ශය	තුළ		 	
	 සිටින	විමේදස්	ජාාතික	සිවිල්	වාැසියන්
-	 ග්රහණායට	නතු	කරගත්	භූමි	ප්රමේද්ශ	තුළ	සිටින	සිවිල්	වාැසියන්
-	 සිවිල්	රැෙවියන්	සහ	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කිරීමාට	භාජානය	වූවාන්
-	 ආගමික	සහ	නෛවාදය	කාර්ය	මාණ්ඩාල	නිලධාාරීන්	මේහෝ	සිවිල්	ආරක්ෂක	ඒකක.

මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	මාඟින්	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අවාමා	ආරක්ෂණාය	
සපැයයි.	ඉතා	කුඩාා	ස්වාරූපැමේේ	සේමුතියක්	මේලස	මේමාය	සලකන	අතර,	එමාඟින්	ගැටුමාක	පැාර්ශවායන්	
විසින්	කිසිදු	මේලසකින්	මේහෝ	නික්මා	මේනාවිය	යුතු	අවාමා	මිනුමාක්	ඉදිරිපැත්	කරයි.	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	
තුළ	අන්තර්ගත	නීතින්	චාාරිත්රාානුකූල	නීති	මේලස	හඳුන්වානු	ලබැයි.	(මේකාටුවා	බැලන්න.)

අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුමාට	අදාළවා	ජිනීවාා	සේමුති	හතර	මාඟින්	සලසා	මේදන	ලද	ආරක්ෂණාය,	
පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	මාඟින්	පැරිපූරණාය	කරයි.	නිදසුනක්	මේලස,	එමාඟින්	තුවාාලවූ,	මේරෝගීවූ	සහ	
නැේ	මුහුදුබැත්වූ	සිවිල්	සහ	සිවිල්	නෛවාදය	නිලධාාරීන්හට	ආරක්ෂණාය	සපැයයි.	අතුරුදහන්වූවාන්	
මේසවීමාට	 සහ	 සිවිල්	 ජානගහනය	සෙහා	 මාානුෂීය	ආධාාර	 සැපැයීමාට	ඇති	 බැැඳීමාට	 අදාළවාද	 එහි	
නීති	අන්තර්ගත	මේේ.	සියලුමා	පුද්ගලයින්	සෙහා	ඔවුනමේේ	තරාතිරමා	මේනාබැලා	මූලික	ආරක්ෂණායන්	
මේමාමාඟින්	සපැයයි.	මීට	අමාතරවා,	එදිරිවාාදී	ක්රියාකාරකේ	මාඟින්	සිවිල්	ජානගහනය	මාත	ඇති	වාන	
ප්රතිවිපැාක	වාලට	එමේරහි	ආරක්ෂණායට	අදාළ	නීති	කිහිපැයක්මා	පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	මාඟින්	
ස�ග්රහගත	කර	තිමේබ්.

මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	මාඟින්	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	වාැඩි	දියුණු	කිරීමා	සහ	පැරිපූරණාය	කිරීමා	
සිදු	කරන	අතර,	 රාජායයක	සන්නද්ධා	බැලකා	සහ	 “විරුද්ධාවාාදී	සන්නද්ධා	බැලකා	මේහෝ	අමේනකුත්	
ස�විධාානාත්මාක	 සන්නද්ධා	 කණ්ඩාායේ	 එනේ,	 ස්ථිර	 සහ	 සහසිත	 යුද	 මේමාමේහයුේ	 ක්රියාත්මාක	
කළ	හැකි	අයුරින්	සහ	මේමාමා	සන්ධාානය	ක්රියාවාට	නැ�විය	හැකි	පැරිද්මේදන්	භූමි	ප්රමේද්ශය	තුළ	යේ	
මේකාටසක	පැාලනය	මේගන	යනු	ලබැන,	වාගකිවා	යුතු	අණා	දීමාක්	සහිතවා	ක්රියාත්මාක	වාන	කණ්ඩාායේ”	
අතර	හට	ගනු	ලබැන	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	මේේ.	(මේදවාන	අතිමේර්ක	
සන්ධාානය	 අදාළ	 කරගැනීමා	 පිළිබැෙ	 මේකාන්මේද්සි	 සේබැන්ධාවා,	 5	 වාන	 ප්රේනය	 බැලන්න.)	 සිවිල්	
වාැසියන්	ඉලක්ක	කරමින්	ඍජුවාමා	ප්රහාර	 එල්ල	කිරීමා,	සාමූහික	 දඬුවාේ	නියමා	කිරීමා,	ත්රාස්තවාාදී	
ක්රියා,	ස්ත්රී	දූෂණාය,	බැලහත්කාරමේයන්	ගණිකා	වාෘත්තිමේේ	මේයදවීමා	සහ	අසභය	අඩාත්මේත්ට්ටේ,	වාහල්	
මේස්වාය	සහ	මේකාල්ලකෑේ	යනාදී	මේබැාමේහෝ	දෑ	තහනේ	කරමින්	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	තුළ	වාන	අවාමා	
ආරක්ෂණායන්	අභිබැවාා	යමින්	ආරක්ෂාවා	වාඩාා	ශක්තිමාත්	කිරීමා	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	මාඟින්	
සිදු	කරයි.	තවාද,	එමාඟින්	නිදහස	අහිමි	කරන	ලද	පුද්ගලයින්මේේ	සැලකීමාට	අදාළවා	නීති	සපැයයි.
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යේ	ගිවිසුේකාර	පැාර්ශවායක	භූමි	ප්රමේද්ශය	තුළ	හටගනු	ලබැන	අන්තර්ජාාතික	ස්වාරූපැමේේ	
මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	වාලදී,	ගැටුමාට	අදාළ	සෑමා	පැාර්ශවායක්	විසින්	මා	අවාමා	වාශමේයන්	
පැහත	සෙහන්	විධිවිධාානයන්	අදාළ	කරගැනීමාට	බැැමේේ;

1)	අවි	බිමා	තබැා	ඇති	සන්නද්ධා	බැලකා	සාමාාජිකයින්	සහ	මේරෝග,	තුවාාල,	 රෙවාා	තබැා	
ගැනීේ,	මේහෝ	මේවානත්	මේ�තුවාක්	මාත	hors	de	combat	තත්වායට	පැත්	තැනැත්තන්	ද	
ඇතුළුවා,	එදිරිවාාදී	ක්රියා	සෙහා	සක්රීය	දායකත්වාය	මේනාදක්වාන	සියලුමා	පුද්ගලයින්හට	
ජාාතිය,	සමේේ	පැැහැය,	ආගමා	මේහෝ	ඇදහීමා,	ස්ත්රී	පුරුෂ	සමාාජාභාවාය,	උපැත	මේහෝ	ධානය,	
මේහෝ	 එවාැනි	 මේවානත්	 කිසිදු	 නිර්ණාායකයක්	 මාත	 සිදු	 කරන	 එදිරිවාාදී	 මේවානස්	 මේකාට	
සැලකීමාකින්	මේතාරවා	සෑමා	අවාස්ථාාවාකදීමා	මාානුෂීයවා	සැලකිය	යුතුය.

එකී	අරමුණා	යථාාවාත්	කරගැනීමා	උමේදසා,	ඉහත	සෙහන්	පුද්ගලයින්ට	ගරු	කිරීමා	පිණිස	
පැහත	දැක්මේවාන	ක්රියා	අනිවාාර්යමේයන්මා	සෑමා	කලකමා,	ඕනෑමා	ස්ථාානයකදී	තහනේවා	
පැැවාතිය	යුතුය:
(අ)	ජීවිතයට	හා	පුද්ගලයාට	එමේරහි	ප්රචාණ්ඩාත්වාය,	විමේේෂමේයන්මා	සෑමා	ආකාරයකමා	

මිනීමාැරීමා,	අ�ග	මේේදනය,	කෲර	මේලස	සැලකීමා	සහ	දරුණු	වාධා	හි�සා	පැමුණුවීමා;
(ආ)	ප්රාණා	ඇපැකරුවාන්	මේලස	තබැා	ගැනීමා;
(ඇ)	පුද්ගල	ගරුත්වායට	බැලපැාන	අයුරින්	සාහසිකවා	ක්රියා	කිරීමා,	විමේේෂමේයන්මා	නින්දා	

පැමුණුවාන	සහ	අවාමාන්	සහගත	සැලකීමා;
(ඈ)	 ක්රමාවාත්වා	 ස්ථාාපැනය	කරන	 ලද	 අධිකරණායකින්	ලබැා	 දුන්	 පූර්වා	නඩු	තීන්දුවාක්	

මේනාමාැතිවා,	 ශිෂ්ට	 සේපැන්න	 පුද්ගලයින්	 විසින්	 අත්හළ	 මේනාහැකි	 මේලස	
හඳුනාගන්නා	සියලු	අධිකරණා	සුරක්ෂණායන්	උවාදුමේරහි	මේහළමින්	දඬුවාේ	නියමා	
කිරීමා	සහ	ක්රියාත්මාක	කිරීමා.

2)	තුවාාල	වූවාන්	සහ	මේරෝගී	වූවාන්	එක්රැස්	කරගත	යුතු	අතර	ඔවුනට	රැකවාරණාය	සැපැයිය	
යුතුය
-	 අන්තර්ජාාතික	රතු	කුරුස	කමිටුවා	වාැනි	අපැක්ෂපැාතී	මාානුෂීය	ස�විධාානයක්	විසින්	

ගැටුමාට	පැාර්ශවා	වාන	පැාර්ශවාකරුවාන්ට	සිය	මේස්වාා	ලබැා	දිය	හැකිය.
-	 විමේේෂ	ගිවිසුේ	ආකාරමේයන්	පැවාතින	සේමුතිමේයහි	සියලුමා	විධිවිධාාන	මේහෝ	ඉන්	

මේකාටසක්	 බැලාත්මාක	 කරගැනීමා	 සෙහා	 ගැටුමාට	 සේබැන්ධා	 සෑමා	 පැාර්ශවායක්මා	
වාැඩිදුර	ප්රයත්න	දැරිය	යුතුය.

-	 පූර්වාගාමී	 විධිවිධාානයන්මේේ	භාවිතය	 මාඟින්	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායන්මේේ	
නෛනතික	තත්වාය	සෙහා	බැලපැෑේ	මේනාකළ	යුතුය.
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 7. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය මාඟින්   
 ආරක්ෂා කරන්බේන් කාවාද?

සිවිල්	වාැසියන්	සහ	තමා	අවි	බිමා	තබැා	ඇති	යුද	භටයින්ද	ඇතුළුවා,	සන්නද්ධා	ගැටුේ	වාල	සියලුමා	
වින්දිතයින්වා	 අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	ආරක්ෂා	කරයි.	ආරක්ෂණාමේේ	ස්වාභාවාය	
විවිධාාකාර	වාන	අතර,	එය	තීරණාය	වානුමේේ	ප්රේනගත	පුද්ගලයා	යුද	භටමේයක්ද	සිවිල්	වාැසිමේයක්ද	
යන්න	මාතයි.

අන්තර්ජාාතික  සන්නද්ධ ගැටුම් 

සිවිල් වාැසියන්
සිවිල්	වාැසියන්	විසින්	ආරක්ෂාවා	සෙහා	එකිමේනකට	මේවානස්	අවාස්ථාා	මේදකකදී	හිමිකේ	ලබැයි.	පැළමුවා,	
ඔවුන්	විසින්	එදිරිවාාදීකේ	හමුමේේ	හටගනු	ලබැන	තර්ජානයන්ට	එමේරහි	මේපැාදු	ආරක්ෂණාය	භුක්ති	විඳියි.	
(11	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)	යුද	භටයින්	මේනාවාන	සියලුමා	පුද්ගලයින්	සිවිල්	වාැසියන්	මේලස	නිර්වාචානය	
කරන	අතර,	(පැහත	දැක්මේවාන	“යුද	භටයින්”	සෙහා	ඇති	නිර්වාචානය	බැලන්න)	ඔවුන්	ප්රහාර	සෙහා	
ඉලක්ක	මේනාවිය	යුතුය.	මේේ	නීතිය	සෙහා	ඇති	එකමා	වායතිමේර්කය	වානුමේේ	එදිරිවාාදීකේ	සෙහා	ඍජුවා	
සහභාගී	වාන	සිවිල්	වාැසියන්,	නිදසුනක්	මේලස,	සතුරාට	එමේරහිවා	ආයුධා	අතට	ගන්නා	සිවිල්	වාැසියන්	
මේේ.	මේමාවාැනි	අවාස්ථාාවාලදී,	ප්රහාර	සෙහා	ඔවුන්	ඉලක්ක	විය	හැකි	නමුදු,	එමා	තත්වාය	ඔවුන්	විසින්	
ඍජුවා	එදිරිවාාදීකේ	සෙහා	සහභාගී	වානතාක්	පැමාණාක්	විය	යුතුය.	(11	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)
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මේදවානුවා,	 ගැටුමාට	 සේබැන්ධා	 පැාර්ශවායකමේේ	 ග්රහණාමේේ	 සිටින	 සිවිල්	 වාැසියන්	 මින්මාතු	 දැක්මේවාන	 පුද්ගල	
කාණ්ඩාවාලට	අයත්වාන්මේන්	නේ,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යටමේත්	“ආරක්ෂිත	පුද්ගලයින්”	මේේ:
-	 ඔවුන්	එමා	සතුරු	රාජායමේේ	ජාාතිකයින්	මේනාවාන	විට
-	 ඔවුන්	එමා	සතුරු	රාජායමේේ	මිත්රා	පැාර්ශවායක	ජාාතිකයින්	මේනාවාන	විට	(මේමාමා	රාජායයන්	මේදක	විසින්	සාමාානය	

රාජායතාන්ත්රික	සබැදතා	භුක්ති	මේනාවිඳින්මේන්	නේ	මිස)
-	 ඔවුන්	මාධායස්ථා	රාජායයක	ජාාතිකයින්	මේනාවාන	විට,	එනේ,	යුද්ධායක	මේයදී	සිටින	රාජායයක්	මේනාවාන	විට	

(මේමාමා	රාජායයන්	මේදක	විසින්	සාමාානය	රාජායතාන්ත්රික	සබැදතා	භුක්ති	මේනාවිඳින්මේන්	නේ	මිස).	මේකමේස්	
වුවාද,	අල්ලා	ගත්	භූමි	ප්රමේද්ශයක	සිටින,	මාධායස්ථා	රාජායයක	ජාාතිකයින්	සෑමා	විටමා	ආරක්ෂිත	පුද්ගලයින්	මේේ.

අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	මේමාමා	සිවිල්	වාැසියන්	ආරක්ෂා	කළ	යුතු	මේලස	 දැක්වීමේේ	තර්කණාය	
වානුමේේ	ඔවුන්	තවාදුරටත්	තමා	රාජායයමේයහි	ආරක්ෂාවා	භුක්ති	මේනාවිඳීමායි	-	මීට	මේ�තුවා	එක්මේකෝ	එමා	රාජායය	
සිවිල්	වාැසියන්	ග්රහණායට	නතු	කරගත්	රාජායය	හා	යුද	වාැදී	සිටින	බැැවිනි,	මේනාඑමේස්	නේ,	ඊට	එමා	රාජායය	සමාඟ	
රාජායතාන්ත්රික	සබැෙතා	මේනාපැවාතින	බැැවිනි.	එදිරිවාාදී	පැාර්ශවායකමේේ	සතුරා	මේවාත	සිවිල්	වාැසියන්මේේ	පැැවාතිය	
හැකි	පැක්ෂපැාතීත්වාය	මාත	එදිරිවාාදී	පැාර්ශවාය	විසින්	සිදු	කළ	හැකි	අත්තමේනෝමාතික	ක්රියා	වාලින්	සිවිල්	වාැසියන්	
ආරක්ෂා	කරගැනීමාට	ද	අරමුණු	කර	ගනී.

සිය	ජීවිත,	සිය	ගරුත්වාය,	සිය	පුද්ගලික	අයිතිවාාසිකේ	සහ	ඔවුනමේේ	මේද්ශපැාලනික,	ආගමික	සහ	අමේනකුත්	
විේවාාසයන්	මේකමේරහි	ගරුත්වාය	සෙහා	ආරක්ෂිත	පුද්ගලයින්	විසින්	හිමිකේ	ලබැයි.	වාධා	හි�සා	පැමුණුවීේ,	කෲර	
මේහෝ	පුද්ගලික	මේගෞරවායට	සාහසික	මේලස	නිගරු	පැමුණුවාන	සැලකීේ	මේහෝ	ශාරීරික	දඬුවාේ	සෙහා	ඔවුන්	ලක්	
මේනාවිය	යුතු	අතර	සියලුමා	ආකාරමේේ	ප්රචාණ්ඩාකාරී	සහ	පැළිගැනීමේේ	ක්රියාවාන්ට	එමේරහිවා	ආරක්ෂා	කළ	යුතුය.

සිවිල්	වාැසියන්	සතුරු	හමුදාවාක්	විසින්	අත්පැත්	කරගත්	භූමි	ප්රමේද්ශයක	සිටින	විමේටක	මේහෝ	සිවිල්	වාැසියන්වා	
සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	අදාළ	මේ�තූන්	මාත	රෙවාා	තබැා	සිටින	විමේටක	ඔවුන්	සිටිනුමේේ	අවාදානමාක	බැවා	කිවා	යුතු	
මේනාමේේ.	අත්පැත්	කරගත්	භූමි	ප්රමේද්ශයක	දී,	ආරක්ෂිත	පුද්ගලයින්හට	ආහාර	සහ	නෛවාදය	සැපැයුේ	ලබැා	දීමාට	එකී	
ග්රාහක	බැලය	දරන	පැාර්ශවාය	මේවාත	විමේේෂ	බැැඳීමාක්	පැවාතී.	මේනරපීේ	සහ	බැලහත්කාරමේයන්	සිදු	කරන	මාාරු	කිරීේ	
තහනේය.	මේද්පැළ	අහිමි	කිරීමා	සහ	අත්පැත්	කරගැනීමා	සේබැන්ධාවා	ද	නීති	පැවාතී.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	
මාඟින්	නිදහස	අහිමි	කිරීමාට	ලක්	වූ	සිවිල්	වාැසියන්	පිළිබැෙවා,	විමේේෂමේයන්මා,	ඔවුන්වා	රෙවාා	තබැා	ගැනීමාට	අදාළ	
තත්වායන්,	ඔවුන්	විසින්	හිමිකේ	කියන	අධිකරණාමාය	සහ	ක්රියාපැටිපැාටිමාය	ආරක්ෂණායන්,	සහ	ඔවුන්වා	නිදහස්	
කිරීමාට	අදාළවා	විස්තරාත්මාක	නීති	සපැයයි.	(10	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)

සටනට සහභාාගි බේනාවාන බේහෝ තවාදුරටත් සටන් බේනාවාදින (hors de combat) 
යුද භාටයින්
සීමාාවා	ඉක්මාවාා	යමින්	සිදු	කරන	දැඩි	විනාශකාරී	තුවාාල	කිරීේ	මේහෝ	අනවාශය	පීඩාාවාන්ට	එමේරහිවා	යුද	භටයින්	
විසින්	ආරක්ෂණායක්	භුක්ති	වින්ද	ද,	එදිරිවාාදී	ක්රියාකාරකේ	වාල	ප්රතිවිපැාකයන්ට	එමේරහිවා	ආරක්ෂණායක්	ඔවුන්ට	
හිමි	මේනාමේේ.	(12	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)	එමේස්මා,	ඔවුහු	hors	de	combat	මේනාවාන	විට	ඔවුනට	එමේරහිවා	ප්රහාර	
එල්ල	කළ	හැකිය.

ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායක	සියලු	සන්නද්ධා	බැලකා	සාමාාජිකයින්	 (ආගමික	සහ	නෛවාදය	කාර්ය	මාණ්ඩාල	
නිලධාාරීන්	හැරුණු	මේකාට)	“	සටන්කරුවාන්	”	මේලස	නිර්වාචානය	මේකමේර්.	
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සිය	 යටත්	නිලධාාරීන්මේේ	 ක්රියාකලාපැය	 සේබැන්ධාමේයන්	 අදාළ	 පැාර්ශවාය	 මේවාත	 වාගකියනු	
ලබැන	අණා	දීමාක්	යටමේත්	සිටින	සියලුමා	ස�විධාානාත්මාක	සන්නද්ධා	බැලකා,	කණ්ඩාායේ	සහ	
ඒකකවාලින්	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායක	සන්නද්ධා	බැලකා	සමාන්විත	මේේ.	(පැළමු	අතිමේර්ක	
සන්ධාානමේේ,	 මේේද	 1	 සහ	 2,	 43	 වාන	 වාගන්තිය	 බැලන්න.	 චාාරිත්රාානුකූල	 අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිය	 පිළිබැෙවා	 ICRC	 මාඟින්	සිදු	කළ	 අධායයනමේේ	 3	 සහ	 4	නීති	තවාදුරටත්	
බැලන්න.)	 මේපැමේනන	පැරිදි,	 මීට	 සාමාානය	සන්නද්ධා	 බැලකා	 සාමාාජිකයින්	 ද	ඇතුළත්	මේේ.	
එමේමාන්මා,	යුද	පුහුණුවා	ලැබූ	මාහජාන	හමුදාමේේ	මේහෝ	ස්මේවාච්ඡා	බැල	ඇණි	වාල	සාමාාජිකයින්	
(ඊනියා	 “අවිධිමාත්”	 සන්නද්ධා	 බැලකා)	 සහ	 ස�විධාානාත්මාක	 කැරලි	 වායාපැාරයන්හි	
සාමාාජිකයින්	ද	ඇතුළත්	මේේ.	මේතවාන	ජිනීවාා	සේමුතිය,	පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානයට	වාඩාා	
දැඩි	 අතර	එමාඟින්	අවිධිමාත්	සන්නද්ධා	බැලකා	සාමාාජිකයින්	සහ	ස�විධාානාත්මාක	කැරලි	
වායාපැාරයන්හි	සාමාාජිකයින්	යුද	සිරකරුවාන්	මේලස	සැලකිය	යුතු	බැවා	 දක්වාමින්	සුවිමේේෂී	
අතිමේර්ක	මේකාන්මේද්සි	සපැයයි.

සතුරු	පැාර්ශවායක	ග්රහණාමේේ	සිටින	යුද	භටයින්	විසින්	යටත්	වීමා	සෙහා	වාන	සිය	මේච්තනාවා	
පැැහැදිලිවා	 පැළ	 කරන	 විට,	 මේහෝ	 තමාාවා	ආරක්ෂා	 කරගත	 මේනාහැකි	 අයුරින්	 තුවාාල	 මේහෝ	
මේරෝගී	තත්වාමේේ	පැසුවාන	විට	දී	යුද	භටයින්	hors	de	combat	මේලස	සලකයි.	මේමාමා	සෑමා	
අවාස්ථාාවාකදී	 මා,	 කිසිදු	 එදිරිවාාදී	 ක්රියාවාක	නියැලීමේමාන්	 වාැළකී	 සිටින	 විට	 සහ	 පැලා	 යාමා	
සෙහා	තැත්	මේනාකරන	විට	යුද	භටයින්	hors	de	combat	මේේ.	යුද	භටමේයකු	විසින්	hors	
de	combat	තත්වායට	පැත්	වූ	වාහාමා,	ඔහුට	නිසි	සැලකීමා	ලබැා	දීමාත්	ඔහුවා	ආරක්ෂා	කිරීමාත්	
සිදු	කළ	යුතුමාය.

තවාදුරටත්	පැවාසන්මේන්	නේ,	අල්ලා	ගැනීමා,	යටත්	වීමා,	මේකාන්මේද්සි	විරහිත	සාමූහික	යටත්	
වීමා	මේහෝ	යේ	මේවානත්	මේ�තුවාක්	මාත	සතුරාමේේ	ග්රහණායට	නතු	වාන	විට	දී	යුද	භටයින්	“යුද	
සිරකරුවාන්”	යන	තත්වාය	භුක්ති	විඳියි.	 ඒ	නිසාමා,	ඍජුවාමා	එදිරිවාාදී	ක්රියාවාන්හි	නිරතවීමා	
සේබැන්ධාවා	ඔවුනට	විරුද්ධාවා	නඩු	පැැවාරීමාට	මේහෝ	දඬුවාේ	කිරීමාට	මේනාහැකිය.	සතය	මේලසමා,	
ඍජුවාමා	 එදිරිවාාදී	 ක්රියාවාන්හි	නිරතවීමා	 සෙහා	 අයිතියත්	 ඔවුනමේේ	 සටන්කාමී	ක්රියා	 වාලට	
එමේරහිවා	නඩු	පැැවාරීමේමාන්	මුක්තියත්	යුද	භටයින්	භුක්ති	විඳියි.	මේකමේස්	නමුදු,	ඔවුන්	විසින්	
යුද	අපැරාධා	සිදු	කරන්මේන්	නේ,	අනිවාාර්යමේයන්මා	ඒ	සෙහා	ඔවුන්	වාගකිවා	යුතු	වාන්මේන්ය.	(19	
වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)

මාානුෂීය	 සැලකීමා	 මේමාන්මා	 තමා	 ජීවිත,	 තමා	 ගරුත්වාය,	 සිය	 පුද්ගලික	 අයිතිවාාසිකේ	 සහ	
ඔවුනමේේ	මේද්ශපැාලනික,	ආගමික	සහ	අමේනකුත්	විේවාාසයන්	මේකමේරහි	ගරුත්වාය	සෙහාත්	
යුද	සිරකරුවාන්	හිමිකේ	ලබැයි.	ඔවුන්	කිසිදු	විමේටක	වාධා	හි�සා	පැමුණුවීේ,	කෲර	මේහෝ	පුද්ගලික	
මේගෞරවායට	 සාහසික	 මේලස	නිගරු	 පැමුණුවාන	සැලකීේ	 මේහෝ	 ශාරීරික	 දඬුවාේ	 සෙහා	 ලක්	
මේනාවිය	යුතු	අතර	සියලුමා	ආකාරමේේ	ප්රචාණ්ඩාකාරී	සහ	පැළිගැනීමේේ	ක්රියාවාන්ට	එමේරහිවා	
ආරක්ෂා	කළ	යුතුය.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	තුළ	යුද	සිරකරුවාන්	ආරක්ෂා	කිරීමාට	
අදාළවා	සවිස්තරාත්මාක	නීති	පැවාතින	අතර	විමේේෂමේයන්මා,	ඔවුන්වා	රෙවාා	තබැා	ගැනීමාට	අදාළ	
තත්වායන්,	ඔවුන්	විසින්	හිමිකේ	කියන	අධිකරණාමාය	සහ	ක්රියාපැටිපැාටිමාය	ආරක්ෂණායන්,	
සහ	ඔවුන්වා	නිදහස්	කිරීමා	සහ	නැවාත	සිය	මාේරට	මේවාත	යැවීමා	ඒ	අතර	මේේ.	(10	වාන	ප්රේනය	
බැලන්න.)
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තුවාාල වූ, බේරෝගී වූ සහ නැේ මුහුදුබත් වූවාන් සහ වෛවාදය බේේවාා 
සඳහා වාන ආරක්ෂණය
තුවාාල	 වූවාන්,	 මේරෝගී	 වූවාන්	 සහ	 මුහුදුබැත්	 වූවාන්	 විසින්	 ඔවුනමේේ	 තත්වාය	 මේනාතකා	
ආරක්ෂණාය	සෙහා	 හිමිකේ	ලබැයි.	 මේමාමා	 පුද්ගලයින්වා	මේසවීමාත්,	 එකතු	කරගැනීමාත්,	
ඔවුනට	රැකවාරණාය	සැපැයීමාත්	ඔවුන්වා	සිය	ග්රහණායට	නතු	කරගත්	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	
පැාර්ශවාය	විසින්	කළ	යුතුය.	සෑමා	අවාස්ථාානුගත	තත්වායකදීමා,	නෛවාදය	නිලධාාරීන්	සහ	
නෛවාදය	ඒකක,	ප්රවාාහන	සහ	උපැකරණා	ආරක්ෂා	කිරීමා	කළ	යුතු	අතර	ඔවුනට	ගරු	කළ	
යුතුය.	සුදු	පැැහැති	පැසුබිමාක	දැක්මේවාන	රතු	කුරුසය,	රතු	අඩාසෙ	මේහෝ	රතු	පැළිඟුවා	වානාහි	
එවාැනි	 පුද්ගලයින්	 සහ	 වාස්තූන්	 ආරක්ෂා	 කළ	 යුතු	 බැවා	 ප්රදර්ශනය	 කරන	 සුවිමේේෂී	
ලා�ඡන	මේේ.	(13	වාන	ප්රේනය	බැලන්න)

විබේේෂිත ආරක්ෂණය : කාන්තාවාන් සහ ළැමායින්
කාන්තාවාන්	සහ	ළමුන්	වාැනි	නිේචිත	පුද්ගල	කාණ්ඩාහට	සන්නද්ධා	ගැටුේ	තුළ	සුවිමේේෂී	
අවාශයතා	පැවාතින	අතර	ඔවුනට	අදාළ	ගරුත්වාය	සහ	ආරක්ෂණාය	සැපැයිය	යුත්මේත්ය.

ළමුන්හට	ඔවුනට	අවාශය	රැකවාරණාය	සහ	ආධාාර	ලැබිය	යුතුය.	අවුරුදු	15	ට	අඩු	ළමුන්	
එදිරිවාාදී	 ක්රියා	 සෙහා	 ඍජුවා	 සහභාගී	 වීමා	 වාැළැක්වීමා	 සෙහාත්,	 සන්නද්ධා	 ගැටුමාක	
ප්රතිඵලයක්	මේලස	ඔවුන්	අනාථාභාවායට	පැත්වා	ඇත්නේ	මේහෝ	සිය	පැවුල	මේකමේරන්	දුරස්ථාවා	
ඇත්නේ,	පැාලනයකින්	මේහෝ	අධීක්ෂණායකින්	මේතාර	අනාරක්ෂිත	තත්වායකට	ළමුන්	පැත්වා	
මේනාමාැති	බැවා	තහවුරු	කිරීමා	සෙහාත්	ගත	හැකි	සෑමා	ක්රියාමාාර්ගයක්මා	ගත	යුතුය.	සෑමා	
අවාස්ථාානුගත	තත්වායකදී	මා,	ඔවුනමේේ	නඩාත්තුවා,	ඔවුනට	ආගමා	ඇදහීමාට	අවාකාශය	සහ	
ඔවුන්මේේ	අධායාපැනය	සෙහා	පැහසුකේ	සපැයා	දිය	යුතුය.	පැවුල්	ඒකක	මේලස	පැවුල්වාලට	
නවාාතැන්	සපැයා	ඇති	තත්වායන්හි	 දී	 හැර,	 නිදහස	 අහිමි	කරන	ලද	 ළමුන්වා,	 එබැඳුමා	
වාැඩිහිටියන්මේගන්	මේවාන්වූ	වාාසස්ථාානවාල	නතර	කර	තැබිය	යුතුය.	ප්රේනගත	අපැරාධාය	
අවුරුදු	18	ට	අඩු	තැනැත්තන්	විසින්	සිදු	කර	ඇති	අවාස්ථාාවාක	දී	ඔවුනට	එමේරහි	දඬුවාමා	
මේලස	මාරණා	දණ්ඩානය	ක්රියාත්මාක	මේනාකළ	යුතුය.

අන්තර්ජාාතික බේනාවාන සන්නද්ධ ගැටුම්
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	විසින්	කිසිදු	සුවිමේේෂී	පුද්ගල	කාණ්ඩායක්	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	
ගැටුේ	තුළ	හඳුනා	මේනාගනී.	එකී	තත්වාය	නිර්මාාණාය	වී	ඇත්මේත්,	ඍජුවාමා	එදිරිවාාදී	ක්රියාවාන්හි	නිරතවීමා	සෙහා	
අයිතිය	හිමි	කර	මේදන	“	සටන්කරුවාන්	”	නේ	තත්වාය	ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	මේනාවාන	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේහි	
සාමාාජිකයින්	සෙහා	ලබැා	දීමාට	රාජායයන්ට	අවාශය	මේනාවාන	බැැවිනි.	එමා	නිසා,	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	සහ	මේදවාන	
අතිමේර්ක	 සන්ධාානය	 සරලවා	 දක්වානුමේේ	 එදිරිවාාදීකේ	 සෙහා	 සක්රීයවා	 සේබැන්ධා	 මේනාවාන	 මේහෝ	 තවාදුරටත්	
සහභාගී	මේනාවාන	සියලුමා	තැනැත්තන්	ආරක්ෂණාය	සෙහා	හිමිකේ	කියන	බැවායි.	මේමාමාඟින්	සිවිල්	වාැසියන්	සහ	
එදිරිවාාදීකේ	සෙහා	තවාදුරටත්	ඍජුවා	සහභාගී	මේනාවාන	පුද්ගලයින්	ආරක්ෂා	කිරීමාට	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීතියට	අවාකාශ	සලසයි.	මාක්නිසාද	යත්,	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	තුළ	“	සටන්කරුවාා	”	යන	
තත්වාය	මේහෝ	යුද	සිරකරුවාා	යන	තත්වාය	මේනාමාැති	බැැවිනි.	මේමාමාඟින්	අදහස්	වානුමේේ	එවාැනි	ගැටුමාක	දී	අවි	අතට	
මේගන	යුද	වාැදීමා	මේ�තුමේවාන්	ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	මේනාවාන	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	වාල	සාමාාජිකයින්ට	විරුද්ධාවා	
එමේස්	යුද	වාැදීමා	සේබැන්ධාවා	මේද්ශීය	නීතිය	යටමේත්	නඩු	පැැවාරිය	හැකි	බැවායි.
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තත්වාය බේනාතකමින් පිරිනමාන මූලික ආරක්ෂණයන්
ඉහත	විස්තර	කළ	ආරක්ෂණායන්ට	අමාතරවා,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	
සියලුමා	hors	de	combat	පුද්ගලයින්	සෙහා	ඔවුනමේේ	තත්වාය	මේනාතකමින්	නිේචිත	
මූලික	ආරක්ෂණායන්	සපැයයි.	(පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	75	වාන	වාගන්තිය;	මේදවාන	
අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	4	වාන	වාගන්තිය).

සියලුමා	පුද්ගලයින්මේේ	පුද්ගල	ගරුත්වාය,	විේවාාසයන්	සහ	ආගමික	ඇදහීේ	සෙහා	ගරු	
කළ	යුතුය.	පැහත	දැක්මේවාන	ක්රියා	විමේේෂමේයන්මා,	කිසිදු	අවාස්ථාානුගත	අවාස්ථාාවාකදී	මා,	
සිවිල්	මේහෝ	හමුදා	කිසිදු	නිමේයෝජිතමේයකු	විසින්	සිදු	කිරීමා	තහනේය:
අ)	පුද්ගලයින්මේේ	ජීවිතය,	මේසෞඛාය	සහ	කායික	මේහෝ	මාානසික	යහපැැවාැත්මාට	එමේරහි	
ප්රචාණ්ඩාත්වාය,	විමේේෂමේයන්මා:
• මිනී	මාැරීමා
• කායික	මේහෝ	මාානසික	වාධා	හි�සා	පැමුණුවීමා
• ශාරීරික	දණ්ඩානය
• අ�ග	මේේදනය
ආ)	පුද්ගලික	මේගෞරවායට	සිදු	කරන	සාහසික	ක්රියා,	විමේේෂමේයන්මා	අවාමාන්	කිරීේ	සහ	
නිගරු	පැමුණුවාන	සැලකීේ,	ස්ත්රී	දූෂණාය,	බැලහත්කාරමේයන්	ගණිකා	වාෘත්තිමේේ	මේයදවීමා	
සහ	ඕනෑමා	ආකාරයක	අසභය	අඩාත්මේත්ට්ටේ
ඇ)	ප්රාණා	ඇපැකරුවාන්	මේලස	තබැා	ගැනීමා
ඈ)	සාමූහික	දඬුවාේ
ඉ)	ඉහත	සෙහන්	ක්රියා	සිදු	කිරීමාට	කරන	තර්ජානයන්
අවාසානාත්මාක	 වාශමේයන්	 දක්වාන්මේන්	 නේ,	 සන්නද්ධා	 ගැටුමේමාහි	 බැලපැෑමා	 ලත්	
පුද්ගලයින්ට	ප්රදානය	කර	ඇති	මූලික	ආරක්ෂණායන්ට	යේ	නිේචිත	ක්රියාපැටිපැාටිමාය	
සහ	අධිකරණාමාය	සුරක්ෂාවාන්	ද	ඇතුළත්	මේේ.	 (පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	75	වාන	
වාගන්තිය;	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	6	වාන	වාගන්තිය).	

සන්නද්ධා	 ගැටුමාක	 බැලපැෑමා	 ලත්	 කාන්තාවාන්මේේ	 විමේේෂිත	 ආරක්ෂණාය,	 මේසෞඛාය	
සහ	සහය	අවාශයතා	පිළිබැෙවා	සලකා	බැැලිය	යුතුය.	ගැබිණි	කාන්තාවාන්	සහ	තරුණා	
මාේවාරුන්හට	නිසි	රැකවාරණාය	මේදමින්	සැලකීමා	සිදු	කළ	යුතුය.	ලි�ගික	ප්රචාණ්ඩාත්වායට	
එමේරහි	 තහනමා	 පුරුෂ	 සහ	 ස්ත්රී	 පැාර්ශවාය	 සෙහා	 එක	 සමාාන	 මේලසින්	 අදාළ	 නමුදු,	
සන්නද්ධා	ගැටුේ	තුළදී	සිදු	වාන	ලි�ගික	ප්රචාණ්ඩාත්වාමේේ	ප්රබැලතමා	පීඩාාවා	මේබැාමේහෝ	විට	
විඳිනුමේේ	කාන්තාවාන්	විසිනි.	එනිසාමා,	සියලු	ආකාරමේේ	ලි�ගික	ප්රචාණ්ඩාත්වායන්මේගන්	
ආරක්ෂා	 වීමා	 සෙහා	 කාන්තාවාන්ට	 සුවිමේේෂී	 අවාශයතාවාක්	 පැැන	 නඟින	 අතර,	 එය	
ඉටු	කළ	හැකි	ආකාරයන්ට	නිදසුනක්	මේලස,	ඔවුන්මේේ	නිදහස	අහිමි	කර	ඇති	විට	දී,	
පැවුල්	ඒකක	මේලස	පැවුල්වාලට	නවාාතැන්	සපැයා	ඇති	තත්වායන්හි	දී	හැර,	කාන්තාවාන්වා	
පිරිමින්මේගන්	මේවාන්	මේකාට	තැබීමා	දැක්විය	හැකිය.	එමේමාන්මා,	කාන්තාවාන්,	ඍජු	කාන්තා	
අධීක්ෂණායක්	යටමේත්	මිස	පුරුෂ	අධීක්ෂණායක්	යටමේත්	මේනාතැබිය	යුතුය.
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 8. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය මාඟින්   
 බැබේදන්බේන් කවුද?

සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	සේබැන්ධා	සෑමා	පැාර්ශවායක්මා,	රාජායයක්	මේහෝ	ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	
මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 කණ්ඩාායමාක්	 ද	 යන්න	 මේනාතකා,	 ගිවිසුේ	 මාඟින්	 සහ	 අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	චාාරිත්රාානුකූල	රීතීන්	මාඟින්	බැැමේේ.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	ගිවිසුේ	
මාත	පැාර්ශවායන්මේේ	අපැරානුමාත	කිරීමා	මේනාතකා,	සියලුමා	පැාර්ශවා	සෙහා	සෑමා	අවාස්ථාාවාකදී	
මා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	චාාරිත්රාානුකූල	රීතී	බැලපැවාත්වායි.

රාජාය සහ රාජාය සතු බැඳීම්
ජිනීවාා	සේමුති	සහ	ඒවාාමේේ	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	වාැනි	ජාාතයන්තර	ගිවිසුේ	සෙහා	පැාර්ශවා	
වානුමේේ	රාජායයන්	පැමාණි.	2013	වාර්ෂමේේ	මේනාවාැේබැර්	මාස	වාන	විට	ජිනීවාා	සේමුති	සෙහා	
රාජායයන්	 195	 ක්	 පැාර්ශවා	 වී	 තිබුණි.	 විශාල	 රාජායයන්	 ප්රමාාණායක්	 අපැරානුමාත	 කිරීමා	
මේ�තුමේවාන්	විේවීය	වාශමේයන්	සේමුති	සෙහා	හිමිවා	ඇති	වාටිනාකමා	ඉන්	තහවුරු	කරයි.	2014	
වාර්ෂමේේ	මාාර්තු	මාස	වාන	විට,	රාජායයන්	173	ක්	පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	සෙහා	ද,	රාජායයන්	
167	ක්	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	සෙහා	සහ	රාජායයන්	66	ක්	මේතවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	
සෙහා	පැාර්ශවාකරුවාන්	විණි.

සංවිධානාත්මාක රාජාය බේනාවාන සන්නද්ධ කණ්ඩායම් සහ 
ඔවුන් සතු බැඳීම්
ස�විධාානාත්මාක	 රාජාය	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 කණ්ඩාායේ	 අයිති	 රාජායය	 ප්රේනගත	 ගිවිසුේ	
සෙහා	 පැාර්ශවායක්	 වාන්මේන්	නේ,	 ස�විධාානාත්මාක	 රාජාය	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 කණ්ඩාායේ	
අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	පැාර්ශවා	මේලස	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	සහ	මේදවාන	
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අතිමේර්ක	සන්ධාානය	මාඟින්	බැැමේේ.	(එහි	භාවිතය	සෙහා	ඉඩා	ප්රස්ථාාවා	විවාරවා	ඇත්නේ	-	5	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)	
ඕනෑමා	 අවාස්ථාාවාකදී,	 අන්තර්ජාාතික	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 ගැටුමාට	 අදාළ	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	
චාාරිත්රාානුකූල	රීතීන්	මාඟින්	ද	ඔවුන්	බැැමේේ.

ජාාතික විමුක්ති වායාපැාර
යටත්විජිත	ආධිපැතයයට,	විජාාතික	අධිවාාසයට	සහ	තමාන්	නිමේයෝජානය	කරන	ජානතාවාමේේ	ස්වාය�	නිර්ණා	අයිතිය	
මාත	සිටිමින්	ජාාතිවාාදී	මේරජීමායන්ට	එමේරහිවා	සටන්	වාදින	ජාාතික	විමුක්ති	වායාපැාර	ජිනීවාා	සේමුති	සහ	පැළමු	
අතිමේර්ක	සන්ධාානය	 (එනේ,	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය)	
අනුකූල	කරගැනීමාට	සන්ධාාපැනලාභියාවා	එනේ,	ස්විස්ටර්ලන්ත	මේ�ඩාරල්	කවුන්සිලය	ආමාන්ත්රාණාය	කරමින්,	
ඒකපැාර්ශවීය	ප්රකාශනයක	ආකාරමේයන්	එකඟ	විය	හැකිය.	(පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	1	වාන	වාගන්තිය,	4	
වාන	මේේදය,	සහ	3	වාන	මේේදය,	96	වාන	වාගන්තිය	බැලන්න.)

එක්සත් ජාාතීන් විසින් බේහෝ එක්සත් ජාාතීන්බේග් අනුග්රහය යටබේත් බේගන යනු ලබන 
සාමා බේමාබේහයුම් සඳහා අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය අදාළැ වාන්බේන්ද?
සාමා	මේමාමේහයුේ	වාල	පැවාතින	බැහු	ආ�ශික	ස්වාරූපැයත්	එකී	මේමාමේහයුේ	ක්රියාත්මාක	මේකමේරන	ඉතා	දුෂ්කර	සහ	
ප්රචාණ්ඩාකාරී	පැරිසරයත්	මේ�තුමේවාන්	අනුමාාන	කළ	හැකි	කරුණාක්	වානුමේේ	එමා	මේමාමේහයුේ	පැවාත්වාාමේගන	යනු	
ලබැන	බැහුජාාතික	හමුදාවාන්	බැලය	මේයදවීමා	මේකමේරහි	මේයාමු	වීමාට	හැකි	බැවායි.	එවාැනි	අවාස්ථාාවාල	දී,	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	අදාළත්වාය	පිළිබැෙ	ප්රේනය	ඉතා	වාැදගත්කමාක්	දරයි.

බැහුජාාතික	 හමුදා	 සෙහා	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 අදාළත්වාය	 පිළිබැෙ	 ප්රේනය	 මේබැාමේහෝ	 කාලයක	
සිට	මේනාසලකා	හරින	ලද්දකි.	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	හමුදා	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	පැාර්ශවායක්	විය	මේනාහැකි	බැවාට	
මේබැාමේහෝ	අවාස්ථාා	වාලදී	තරමේේ	ප්රකාශ	කරන	ලද	අතර	එනිසාමා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	බැැෙ	
තැබිය	මේනාහැකි	මේේ.	තවාදුරටත්	තහවුරු	කරන	ලද	කරුණාක්	වානුමේේ	ජාාතයන්තර	සුජාාතභාවාමේේ	මුද්රාවා	මේලස	
දක්වාන	බැහුජාාතික	හමුදාවාන්හි	ඕනෑමා	සන්නද්ධා	ගැටුමාක්	තුළ	ඔවුනමේේ	එකමා	අභිප්රාය	ජාාතයන්තර	සාමාය	සහ	
ආරක්ෂාවා	යථාාවාත්	කිරීමා	සහ	ස�රක්ෂණාය	කිරීමා	වාන	බැැවින්	ඔවුන්වා	අපැක්ෂපැාතී,	විෂය	මූලික	සහ	මාධායස්ථා	
හමුදාවාන්	මේලස	හැඳින්විය	යුතු	බැවායි.

අදාළ	කරුණා	සේබැන්ධා	මේමාමා	මාතය,	මේකමේස්	වුවාද,	jus	ad	bellum	සහ	jus	in	bello	අතර	පැවාතින	චිරාගත	
මේවානසත්	සමාඟ	මාඟ	හැරී	යයි.	අන්	අයට	මේමාන්මා,	බැහුජාාතික	හමුදා	සෙහා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	
අදාළත්වාය	තීරණාය	කළ	යුත්මේත්	ආරක්ෂක	කවුන්සලය	විසින්	බැහුජාාතික	හමුදා	මේවාත	පැවාරා	දී	ඇති	ජාාතයන්තර	
වාරය	 සහ	 පැාර්ශවායන්ට	 දී	 ඇති	 තනතුර	 සලකමින්	 මේනාවා	 සේපූර්ණාමේයන්මා	 කරුණු	 වාල	 පැදනමා	 සලකා	
බැැලීමේමානි.

අන්තර්ජාාතික	මේහෝ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුමාක,	පැාර්ශවායක්	බැවාට	බැහුජාාතික	හමුදා	පැත්	වූ	විට	
ඔවුනට	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	අදාළ	මේේ.	බැහුජාාතික	හමුදා	රාජායයක	සන්නද්ධා	බැලකා	වාලට	එමේරහිවා	
සටන්	වාදින	විට	දී	අනුකූල	නෛනතික	රාමුවා	වානුමේේ	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතියයි.	එකක්	මේහෝ	එකකට	වාඩාා	වාැඩි	ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	මේනාවාන	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	ඔවුනට	
විරුද්ධාවා	සටන්	වාදින	විට	අනුකූල	නෛනතික	රාමුවා	වානුමේේ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතියයි.
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සාමා සාධක සහ සාමාය බලගැන්වීබේම් බේමාබේහයුම්
සාමා	 මේමාමේහයුේ	 මේබැාමේහෝ	 විට	 කාණ්ඩා	 මේදකකට	 මේබැදා	 මේවාන්	 කරයි:	 සාමා	 සාධාක	
මේමාමේහයුේ	සහ	සාමාය	බැලගැන්වීමේේ	මේමාමේහයුේ.

සාමා සාධක	 මේමාමේහයුේහි	 අරමුණා	 වානුමේේ	 සටන්	 විරාමා	 සහ	 සීමාා	 නිර්ණාය	 සෙහා	
ගරුත්වාය	තහවුරු	කිරීමාත්	භට	පිරිස්	නැවාත	මාේරට	මේවාත	කැෙවීමේේ	ගිවිසුේ	අවාසන්	
කිරීමාත්	මේේ.	පැසුගිය	වාසර	කිහිපැය	තුළ,	මාැතිවාරණා	අධීක්ෂණාය,	මාානුෂීය	සහන	ප්රදානය,	
සහ	 ජාාතික	 ස�හිඳියා	 ක්රියාවාලිය	 සෙහා	 සහය	 සැපැයීමා	 වාැනි	 අමේනකුත්	 කාර්යයන්	
ආවාරණාය	කිරීමා	සෙහා	සාමා	සාධාක	මේමාමේහයුේහි	විෂයපැථාය	පුළුල්	වී	තිමේබ්.	සාමා	සාධාක	
හමුදා	සාමාාජිකයින්හට	බැලය	මේයදවීමා	සෙහා	බැලය	පැවාරා	ඇත්මේත්	ආත්මා	ආරක්ෂාවාට	
අදාළ	අරමුණු	සෙහා	පැමාණි.	මේමාමා	මේමාමේහයුේ	ක්රියාත්මාක	වානුමේේ	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	
පැාර්ශවායන්මේේ	අනුමාතිය	මාතය.

එක්සත්	 ජාාතීන්මේේ	 ප්රඥප්තිමේයහි	 7	 වාන	 පැරිච්මේේදය	 යටමේත්	 දැක්මේවාන	 සාමාය 
බලගැන්වීබේම්	 මේමාමේහයුේ,	 අදාළ	 රාජායමේේ	ආරාධානය	 මාත	 මේහෝ	 එක්සත්	 ජාාතීන්මේේ	
ආරක්ෂක	 කවුන්සලමේේ	 අවාසරය	 මාත	 එක්සත්	 ජාාතීන්මේේ	 හමුදා	 මේහෝ	 රාජායයන්,	
රාජායයන්	කිහිපැයක	කණ්ඩාායමාක්	මේහෝ	ප්රාමේද්ශීය	ස�විධාාන	විසින්	පැවාත්වාා	මේගන	යනු	
ලබැයි.	මේමාමා	බැලකාහට	ලැමේබැනුමේේ	සටන්	ක්රියාන්විතයක්	වාන	අතර,	තමාන්	ලද	වාරය	
ක්රියාත්මාක	 මේකාට	 පැවාත්වාා	 මේගන	 යාමා	 සෙහා	 බැලහත්කාරී	ක්රියාමාාර්ග	 භාවිතා	 කිරීමා	
සෙහා	ඔවුනට	බැලය	ලබැා	දී	තිමේබ්.	මේමාමා	මේමාමේහයුේ	සෙහා	පැාර්ශවායන්මේේ	අනුමාතිය	
අවාශය	මේනාමේේ.

සාමා	මේමාමේහයුේ	මාඟින්	මේබැාමේහෝ	විට	සාමා	සාධාක	සහ	සාමාය	බැලගැන්වීමේේ	මේමාමේහයුේ	
යන	ද්විත්වාය	සෙහාමා	ස�මේක්තාත්මාක	වාන	කාර්යයන්	සිදු	කරන	බැැවින්	මේමාමා	මේමාමේහයුේ	
වාර්ග	මේදක	අතර	මේවානස	මාෑතකාලීන	වාසර	කිහිපැය	තුළදී,	අපැැහැදිලි	ස්වාරූපැයක්	ගන්නා	
ලදි.	එහි	ප්රතිඵලයක්	මේලස,	සාමා	ආධාාර	මේමාමේහයුේ	සහ	සාමා	මේමාමේහයුේ	යන	වාඩාා	මේපැාදු	
මේයදුේ	වාර්තමාානය	වාන	විට	දී	වාැඩි	වාශමේයන්	භාවිතා	මේේ.

සාමා	මේමාමේහයුේ	වාරමේේ	ස්වාභාවාය	සහ	එහි	නිල	නාමාමේේ	 -	සාමා	සාධාක	මේහෝ	සාමාය	
බැලගැන්වීමේේ	 -	 බැලපැෑමාක්	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 අදාළතාවාය	 මේකමේරහි	
මේනාමාැති	අතර	එය	තීරණාය	වානුමේේ	කරුණු	සහ	අදාළ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	
විධිවිධාාන,	විමේේෂමේයන්මා,	මේපැාදු	2	සහ	3	වාගන්ති	මාඟින්	දක්වාා	ඇති	සන්නද්ධා	ගැටුේ	
සෙහා	වාන	නිර්ණාායක	පූරණාය	කර	තිබීමා	මාතයි.
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අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතියට ගරු කිරීමාට සහ ගරු කිරීමා තහවුරු කිරීමා සඳහා වාන බැඳීමා
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යටමේත්	බැැඳීේ	ඇත්මේත්	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායන්ට	පැමාණාක්	මේනාමේේ.	
සියලුමා	රාජාය	සහ	සමාස්තයක්	මේලස,	ජාාතයන්තර	ප්රජාාවා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතියට	“ගරු	කිරීමා	සහ	ගරු	
කිරීමා	තහවුරු	කිරීමා”	කළ	යුතුය.

මේමාමා	ප්රකාශය	මේපැාදු	පැළමු	වාගන්තිය	තුළ	දැකිය	හැක.	එහි	මේමාමේලස	දැක්මේේ:	“සෑමා	අවාස්ථාානුගත	තත්වායකදී	මා	
ගිවිසුේකාර	 පැාර්ශවායන්	විසින්	පැවාතින	සේමුතියට	ගරු	කිරීමාටත්	සහ	ගරු	කිරීමා	තහවුරු	කිරීමාටත්	බැැමේේ.	
(පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	1	මේේදය,	1	වාගන්තිය	බැලන්න.)

ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායන්	විසින්	ගරු	කිරීමාටත්	සහ	ගරු	කිරීමා	තහවුරු	කිරීමාටත්	ඇති	බැැඳීමා	චාාරිත්රාානුකූල	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	තුළ	ද	දක්නට	ලැමේබ්.	(චාාරිත්රාානුකූල	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	පිළිබැෙ	
ICRC	අධායයනමේේ	139	වාන	රීතිය	බැලන්න.)
• “ගරු	කිරීමා”	යන්මේනන්	අදහස්	වානුමේේ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	ගිවිසුේ	වාල	පැාර්ශවායන්	විසින්	මේමාමා	

ගිවිසුේ	සද්භාවාමේයන්	යුතුවා	අදාළ	කරගැනීමායි.
• “ගරු	 කිරීමා	 තහවුරු	 කිරීමා”	 යන්නට	 වාඩාා	 පුළුල්	 අර්ථායක්	 තිමේබ්:	 සියලු	 මේදනා	 විසින්,	 විමේේෂමේයන්මා	

ගැටුමාකට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායන්	විසින්	සහ	ගැටුමාකට	සේබැන්ධා	මේහෝ	සේබැන්ධා	නැති,	 අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීති	ගිවිසුේහි	පැාර්ශවායන්,	සහ	සමාස්තයක්	මේලස,	ජාාතයන්තර	ප්රජාාවා	විසින්	නීතින්	සෙහා	
ගරුත්වාය	තහවුරු	කිරීමාට	ගත	හැකි	සෑමා	පියවාරක්මා	ගත	යුතුය.

ජිනීවාා සම්මුති සහ ඒවාාබේ� අතිබේර්ක සන්ධානයන් පිළිබඳවා දැනුවාත් කිරීමා කාබේග් 
වාගකීමාක්ද?
සේමුති	සහ	ඒවාාමේේ	අතිමේර්ක	සන්ධාානයන්	පිළිබැෙවා	දැනුවාත්	කිරීමා	සෙහා	රාජායයන්හට	නෛනතික	බැැඳීමාක්	
පැවාතී:

	“යුද	කාලය	තුළදී	මේමාන්මා	සාමා	කාලය	තුළදී	ද,	පැවාතින	සේමුතිය	පිළිබැෙවා	හැකි	උපැරිමා	අයුරින්	සිය	රාජායයන්	
දැනුවාත්	කිරීමා	සෙහා	ගිවිසුේකාර	පැාර්ශවායන්	බැැමේෙන	අතර,	විමේේෂමේයන්මා,	සිය	හමුදා	වාැඩාසටහන්	තුළ	සහ	
හැකියාවාක්	ඇත්නේ,	සිවිල්	පුහුණුවා	තුළ	අධායයනය	ඇතුළත්	කිරීමා	මාඟින්	එහි	අන්තර්ගත	මූලධාර්මා	පිළිබැෙවා	
සමාස්ත	ජානගහනයටමා	විමේේෂමේයන්මා,	සන්නද්ධා	සටන්	බැලකා,	නෛවාදය	නිලධාාරීන්	සහ	ආගමික	පූජාකයින්ට	
දැන	 ගත	 හැකි	 	 මේේ.”	 (පිළිමේවාලින්	 පැළමු	 සහ	 මේදවාන	 ජිනීවාා	 සේමුතිවාල	 47	 සහ	 48	 වාගන්ති.	 වාැඩිදුරටත්	
පිළිමේවාලින්	මේතවාන	සහ	සිේවාන	ජිනීවාා	සේමුතිවාල	127	සහ	144	වාගන්ති	බැලන්න.)

“යුද	කාලය	තුළදී	මේමාන්මා	සාමා	කාලය	තුළදී	ද,	සේමුති	සහ	මේමාමා	සන්ධාානය	පිළිබැෙවා	හැකි	උපැරිමා	අයුරින්	
සිය	රාජායයන්	දැනුවාත්	කිරීමා	සෙහා	ගිවිසුේකාර	පැාර්ශවායන්	බැැමේෙන	අතර,	විමේේෂමේයන්මා,	සිය	හමුදා	පුහුණු	
වාැඩාසටහන්	තුළ	අධායයනය	ඇතුළත්	කිරීමා	සහ	සිවිල්	ප්රජාාවා	අතර	අධායයනය	දිරිමාත්	කිරීමාත්	එමාඟින්	එමා	
නෛනතික	මේල්ඛාන	පිළිබැෙවා	සන්නද්ධා	බැලකා	මේමාන්මා	සිවිල්	ජානයා	ද	දැනුවාත්	විය	හැකිය.”	 (පැළමු	අතිමේර්ක	
සන්ධාානමේේ	83	වාන	වාගන්තිය	බැලන්න.)

“මේමාමා	සන්ධාානය	හැකි	උපැරිමා	අයුරින්	ප්රවාර්ධානය	කළ	යුතුය.”	(මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	19	වාන	වාගන්තිය	
බැලන්න.)
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9. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය සහ අන්තර්ජාාතික 
මාානවා අයිතිවාාසිකම් නීතිය අතර බේවානස කුමාක්ද?

අන්තර්ජාාතික මාානවා අයිතිවාාසිකම් නීතිය යනු කුමාක්ද? 
මාානවා	 අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	යනු	සිය	 රාජායයන්	විසින්	ගරු	කළ	යුතු	සහ	ආරක්ෂා	කළ	යුතු	 වාන,	 එක්	 එක්	
පුද්ගලයින්	සහ	 පුද්ගල	කණ්ඩාායේ	 විසින්	 බැලාමේපැාමේරාත්තු	 විය	 හැකි	 සහ/මේහෝ	 හිමිකේ	කිවා	 හැකි	නිේචිත	
අයිතීන්	 මාත	 පැදනේවා	 ගිවිසුේ	 මේහෝ	 චාාරිත්රා	 මාඟින්	 ස්ථාාපැනය	 වූ	 ජාාතයන්තර	නීති	 සමුදායකි.	 අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීති	මිනුේ	පැද්ධාතිය	ද	ගිවිසුේ	මාත	පැදනේ	මේනාවූ	මේනාමේයක්	මූලධාර්මා	සහ	මාාර්මේගෝපැමේද්ශ	(‘මාෘදු	
නීතිය’)	වාලින්	සමාන්විත	මේේ.

මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිමේේ	ප්රධාාන	ගිවිසුේ	පැහත	දැක්මේේ:
අ)	විේවීය	නෛනතික	මේල්ඛාන
• ජානස�හාර	අපැරාධා	වාැළැක්වීමේේ	සහ	දඬුවාේ	කිරීමේේ	සේමුතිය	(1948)
• සියලු	ආකාරමේේ	වාාර්ගික	මේවානස්මේකාට	සැලකීේ	මුළුමානින්මා	තුරන්	කිරීමේේ	සේමුතිය	(1965)
• සිවිල්	සහ	මේද්ශපැාලන	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	අන්තර්ජාාතික	සේමුතිය	(1966)
• ආර්ථික,	සාමාාජායීය	හා	ස�ස්කෘතික	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	අන්තර්ජාාතික	සේමුතිය	(1966)
• ස්ත්රීන්ට	එමේරහිවා	මේකමේරන	සියලු	ආකාරමේේ	මේවානස්මේකාට	සැලකීේ	මුළුමානින්මා	තුරන්	කිරීමේේ	සේමුතිය	

(1979)
• වාධාහි�සා	සහ	මේවානත්	කෲර,	අමාානුෂික	මේහෝ	අවාමාන්	සහගත	සැලකීේ	මේහෝ	දඬුවාේ	වාලට	එමේරහි	සේමුතිය	

(1984)
• ළමාා	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	සේමුතිය	(1989)
• සියලුමා	ස�ක්රමාණික	මේස්වාකයින්	සහ	ඔවුනමේේ	පැවුල්	වාල	සාමාාජිකයින්මේේ	අයිතීන්	ආරක්ෂා	කිරීමා	පිළිබැෙ	

සේමුතිය	(1999)
• බැලහත්කාරමේයන්	 අතුරුදහන්	 කිරීේ	 වාලින්	 සියලුමා	 පුද්ගලයින්	ආරක්ෂා	 කිරීමා	 පිළිබැෙ	 අන්තර්ජාාතික	

සේමුතිය	(2006)
• විමේේෂ	අවාශයතා	සහිත	පුද්ගලයින්මේේ	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	සේමුතිය	(2006)

ආ)	කලාපීය	නෛනතික	මේල්ඛාන
• මාානවා	හිමිකේ	පිළිබැෙ	යුමේරෝපැා	සේමුතිය	(1950)
• මාානවා	හිමිකේ	පිළිබැෙ	ඇමේමාරිකානු	සේමුතිය	(1969)
• මාානවා	සහ	මිනිස්	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	අප්රිකානු	ප්රඥප්තිය	(1981)

සිවිල්	සහ	මේද්ශපැාලන	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	අන්තර්ජාාතික	සේමුතිය	සෙහා	වාන	මාානවා	හිමිකේ	කමිටුවා	සහ	
මාානවා	හිමිකේ	පිළිබැෙ	යුමේරෝපැා	සේමුතිය	සෙහා	වාන	යුමේරෝපැා	අධිකරණාය	වාැනි	මාානවා	හිමිකේ	ආයතන	මාඟින්	
මේමාමා	සේමුතීන්	අධීක්ෂණාය	මේකමේර්.
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අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	අන්තර්ජාාතික	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	එකිමේනකට	මේවානස්	මාාර්ග	
ඔස්මේස්	 වාර්ධානය	වුවාද,	 අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	 එන	විධිවිධාානයන්	සමාහර	 මාානවා	 අයිතිවාාසිකේ	
ගිවිසුේ	තුළ	ඇතුළත්	මේේ:	නිදසුනක්	මේලස,	සන්නද්ධා	ගැටුේ	තුළ	ළමුන්මේේ	මාැදිහත්වීමා	දක්වාන	ළමාා	අයිතිවාාසිකේ	
පිළිබැෙ	සේමුතිය	සහ	එහි	නෛවාකල්පික	සන්ධාානය,	මේමාන්මා	බැලහත්කාරමේයන්	අතුරුදහන්	කිරීේ	පිළිබැෙ	සේමුතිය	
දැක්විය	හැකිය.

අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	අන්තර්ජාාතික	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	යනු	යේ	සමාාන	
අරමුණු	ප්රමාාණායක්	හුවාමාාරු	කරගන්නා	අන්තර්ජාාතික	නීතිය	සෙහා	ඌනපූරණා	සපැයන	නීති	
පැද්ධාති	මේේ.	 අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	අන්තර්ජාාතික	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	
යන	නීති	ද්විත්වායමා	එකිමේනකට	මේවානස්	පැැතිකඩා	ඔස්මේස්	ජීවිත,	මේසෞඛාය	සහ	පුද්ගල	ගරුත්වාය	
ආරක්ෂා	කිරීමාට	දැඩිවා	ප්රයත්න	දරයි	-	සැකැස්මේමාන්	ඉතා	මේවානස්	වුවාද,	සමාහර	නීති	වාල	හරය	
සමාාන	 වානුමේේ	 එබැැවිනි.	නිදසුනක්	මේලස,	 වාධාහි�සා	 මේහෝ	කෲර	 මේලස	සැලකීමා	 වාැළැක්වීමා,	
අපැරාධා	ක්රියාවාලියට	ලක්	වූ	 පුද්ගලයින්	සෙහා	 මූලික	අයිතීන්	නිර්මේද්ශ	කිරීමා,	 මේවානස්මේකාට	
සැලකීමා	වාැළැක්වීමා,	කාන්තාවාන්	සහ	ළමුන්	ආරක්ෂා	කිරීමා	සෙහා	අවාශය	විධිවිධාාන	ඇතුළත්	
කිරීමා,	සහ	ආහාර	සහ	මේසෞඛාය	සෙහා	ඇති	අයිතියට	අදාළ	අ�ග	නියාමානය	කිරීමා	වාැනි	කාර්යයන්	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	අන්තර්ජාාතික	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	යන	නීතින්	
මේදකමා	විසින්	සිදු	කරයි.	මේකමේස්	නමුදු,	මේමාමා	නීති	ද්විත්වාය	අතර	වාැදගත්	මේවානස්කේ	පැවාතී:	
ඒවාාමේේ	මූලාරේභයන්,	ඒවාා	භාවිතා	වාන	විෂය	ක්මේෂ්ත්රාය,	ඒවාා	බැලාත්මාක	කරන	ආයතන	සහ	
මේමාවාැනි	තවාත්	දෑ	එවාැනි	වාැදගත්	මේවානස්කේය.

මූලාරම්භායන්
ඉපැැරණි	ප්රභවායක්	සහිත	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	19	වාන	ශත	වාර්ෂමේේ	මේදවාන	භාගමේේ	
දී	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	කමිටුමේේ	ආරේභක	පියා	වාන	මේහන්රි	ඩුනන්ට්මේේ	ආභාෂය	යටමේත්	
ස�ග්රහගත	කර	තිමේබ්.	(6	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	මාෑත	කාලය	තුළ	
මේගාඩා	නැගුණු	නීති	පැද්ධාතියකි:	ප්රබුද්ධාත්වාය	පිළිබැෙ	අදහස්	වාලින්	බැලපැෑේලත්	යේ	නිේචිත	
මාානවා	 අයිතිවාාසිකේ	 ප්රකාශනයන්	 තුළ	 එහි	 මූලාරේභයන්	 ගැබ්වා	 තිබුණි	 (1776	 එක්සත්	
ජානපැද	නිදහස්	ප්රකාශනය	සහ	1789	මිනිසාමේේ	සහ	පුරවාැසියාමේේ	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	ප්ර�ශ	
ප්රකාශනය).	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	ඉස්මාතුවීමාට	පැටන්	ගත්මේත්	මේදවාන	මේලෝක	යුද්ධාමේයන්	
පැසුවා,	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	අනුග්රහය	යටමේත්	ජාාතයන්තර	නීතිමේේ	ශාඛාාවාක්	මේලසිනි.	මේනාබැැඳි	
මාහ	සභා	රැස්වීේ	මේයෝජානා	සේමාතයකින්	ජාාතයන්තර	මාට්ටමේමාන්	1948	මාානවා	අයිතීන්	පිළිබැෙ	
විේවා	ප්රකාශනය	මාඟින්	ප්රථාමා	වාරට	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	නිර්වාචානය	කරන	ලදි.	නමුදු	
මේමාමා	ප්රකාශනය	විේවීය	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	ගිවිසුේ	බැවාට	පැරිවාර්තනය	වානුමේේ	1966	 දීය:	
1966	සිවිල්	සහ	මේද්ශපැාලන	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	අන්තර්ජාාතික	සේමුතිය	සහ	1966	ආර්ථික,	
සාමාාජායීය	හා	ස�ස්කෘතික	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	අන්තර්ජාාතික	සේමුතිය.	(මේකාටුවා	බැලන්න.)

භාාවිතබේ� කාලීන ේවාභාාවාය
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	පැමාණාක්	අදාළ	වුවාද	(5	වාන	ප්රේනය	
බැලන්න),	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	මූලධාර්මායානුකූලවා	ගත්	කළ	සෑමා	කල්හිමා	අදාළ	මේේ.	එනේ,	
සාමා	කාලමේේ	දී	මේමාන්මා	සන්නද්ධා	ගැටුේ	අතරතුමේර්දී.	මේකමේස්	වුවාද,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
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නීතිය	මේමාන්	මේනාවා	සමාහර	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	ගිවිසුේ	මාඟින්	ජාන	ජීවිතයට	තර්ජානයක්	එල්ල	
වාන	මාහජාන	හදිසි	අවාස්ථාා	වාලදී	යේ	බැැඳීේ	මේකමේරන්	විතැන්වීමාට	ආණ්ඩු	මේවාත	අවාසර	ලබැා	මේද්.
මේමාමා	විතැන්	වීමා,	මේකමේස්	නමුත්,	අර්බුදයට	සාමේප්ක්ෂවා	සමාානුපැාතික	සහ	අවාශය	විය	යුතු	අතර,	
මේවානස්	මේකාට	සැලකීමේේ	පැදනමාක්	මාත	හඳුන්වාා	මේනාදිය	යුතු	වානවාා	මේමාන්මා	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිය	ද	ඇතුළුවා,	අන්තර්ජාාතික	නීතිමේේ	අමේනක්	නීතින්	හා	පැරස්පැර	මේනාවිය	යුතුය.	
සමාහර	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	තුළින්	කිසිදු	මේලසකින්	විතැන්	වීමාක්	සිදු	කළ	හැකි	මේනාමේේ:	ඒ	අතර,	
ජීවාත්වීමාට	ඇති	අයිතිය,	වාධාහි�සා	මේහෝ	කෲර,	අමාානුෂික	මේහෝ	අවාමාන්	සහගත	සැලකීේ	මේහෝ	
දඬුවාේ	වාලට	එමේරහි	තහනමා,	වාහල්කමා	සහ	දාසකමාට	එමේරහි	තහනමා	සහ	අතීතයට	බැලපැාන	
අපැරාධා	නීති	පැැනවීමාට	එමේරහි	තහනමා	මේේ.

භාාවිතබේ� භුබේගෝලීය විෂය පැථාය
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	අන්තර්ජාාතික	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	අතර	පැවාතින	
තවාත්	 එක්	 ප්රධාාන	 මේවානසක්	 වානුමේේ	 ඒවාාමේේ	 මේද්ශසීමාා	 අභිබැවූ	 ප්රමේේශයයි.	 අමේනමේකකුමේේ	
භූමි	ප්රමේද්ශය	තුළ	සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	සහභාගි	වී	සිටින	එක්	රාජායයක	මේහෝ	රාජාය	කිහිපැයක	
ක්රියාකලාපැය	නියාමානය	කිරීමා	අරමුණු	කරගැනීමා	මාත,	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	
අදාළ	 වාන	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	නීතිය	 මේද්ශසීමාා	 අභිබැවාා	 බැලපැවාත්වාන	 බැවාට	 විවාාදයක්	
නැත.	 මේද්ශසීමාා	 අභිබැවාා	 යාමේේ	 ලක්ෂණාය	 සහිත	 අන්තර්ජාාතික	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 ගැටුේ	
සෙහා	ද	එමා	තර්කණායමා	අදාළ	මේේ:	එවාැනි	ගැටුමාක	පැාර්ශවායන්හට	ගැටුමා	එක්	රාජායයක	භූමි	
ප්රමේද්ශය	අතික්රමාණාය	කරන	විට,	සිය	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	බැැඳීේ	වාලින්	නිදහස්	වීමාට	
හැකියාවාක්	නැත.	වාැදගත්	ප්රතිපැක්ෂ	අදහස්	දරන්නන්	සුළු	පිරිසකමේේ	අදහස්	හැරුණු	මේකාට,	
සාමාානය	පිළිගැනීමා	වානුමේේ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය,	අමේනකුත්	කරුණු	අතර,	කලාපීය	සහ	
අන්තර්ජාාතික	අධිකරණා	විසින්	ලබැා	දුන්	තීරණා	මාත	පැදනේවා	මේද්ශසීමාා	අභිබැවාා	අදාළ	වාන	බැවායි.	
එමා	භාවිතමේේ	පැැහැදිලි	වාපැසරිය,	මේකමේස්	නමුදු,	තවාමාත්	නිර්ණාය	කරගැනීමාට	තිමේබැන්නකි.	යේ	
රාජායයක්	විසින්	සිය	පැාලනය	භූමි	ප්රමේද්ශයක්	(නිද.	අල්ලා	ගැනීමා)	මේහෝ	පුද්ගලමේයකු	(නිද.	රෙවාා	
තබැා	ගැනීමා)	වාටා	මේයාදන	විට	දී,	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිමේේ	මේද්ශසීමාා	අභිබැවූ	භාවිතය	පිළිබැෙවා	
මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	ආයතන	සාමාානයමේයන්	පිළිගනී.	මේකමේස්	වුවාද,	බැලය	මේයදීමා	පැාලනය	වාන	
මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	ප්රතිමාානයන්මේේ	මේද්ශසීමාා	අභිබැවූ	භාවිතය	පිළිබැෙ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	
නඩු	නීතිය	නිේචිත	නැත.

එක් එක් පුද්ගලයා බේකබේරහි අදාළැ භාාවිතබේ� ේවාභාාවාය
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	විසින්	එදිරිවාාදීකේ	සෙහා	ඍජුවා	සහභාගී	මේනාවාන	සහ	තවාදුරටත්	
සටන්	මේනාවාදින	පුද්ගලයින්	ආරක්ෂා	කිරීමාට	ප්රයත්න	දරයි.	එමාඟින්	සිවිල්	වාැසියන්	සහ	තුවාාල	වූ,	
මේරෝගී	වූ	සහ	නැේ	මුහුදුබැත්	වූ	මේහෝ	යුද	සිරකරුවාන්	වාන	hors	de	combat		යුද	භටයින්	ආරක්ෂා	
කරයි.	(7	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)	සාමා	කාලය	සෙහා	මූලිකවාමා	වාර්ධානය	වූ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	
නීතිය	රාජායයක	අධිකරණා	බැලය	තුළ	සිටින	සෑමා	පුද්ගලමේයකුටමා	අදාළ	මේේ.	 අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 මේමාන්	 යුද	 භටයින්	 සහ	 සිවිල්	 වාැසියන්	 අතර	 මේවානසක්	 මේහෝ	 ‘ආරක්ෂිත	
පුද්ගලයින්’	යනුමේවාන්	වාර්ගීකරණා	සැපැයීමාක්	මේහෝ	ඉන්	සිදු	මේනාකරයි.
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අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය සහ මාානවා අයිතිවාාසිකම් නීතිය 
මාඟින් බැබේඳන පැාර්ශ්යවායන්
ගැටුමාට	සේබැන්ධා	සෑමා	පැාර්ශවායක්මා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	විසින්	බැැෙ	තබැන	
අතර,	 රාජාය	සහ	රාජාය	මේනාවාන	පැාර්ශවායන්මේේ	ක්රියාකලාපැය	මාඟින්	බැලපැෑමාට	ලක්	විය	
හැකි	සියලු	මේදනාමේේමා	අභිවාෘද්ධිය	පිණිස	එමාඟින්,	රාජාය	සහ	රාජාය	මේනාවාන	පැාර්ශවායන්	
අතර	අයිතීන්	සහ	බැැඳීේ	වාල	සමාානාත්මාතාවායක්	ස්ථාාපැනය	කරයි	(අවාශයමේයන්මා	‘තිරස්’	
සබැෙතාවාක්).	(8	වාන	ප්රේනය	බැලන්න).	ඉතා	පුළුල්	වාපැසරියක	විහිදුණු	ක්රියාකලාපැයක්	වාටා	
පුද්ගලයින්ට	අදාළවා	රාජායයකට	ඇති	බැැඳීේ	දක්වාන	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය,	රාජායයක්	
සහ	එමා	රාජායමේේ	භූමි	ප්රමේද්ශය	තුළ	සිටින	සහ/මේහෝ	එහි	අධිකරණා	බැලය	යටමේත්ලා	ගැමේනන	
පුද්ගලයින්	අතර	(අවාශයමේයන්මා	‘සිරස්’	සබැෙතාවාක්)	පැවාතින	සේබැන්ධාතාවාය	පැැහැදිලිවාමා	
පැාලනය	කරයි.	එමේස්මා,	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	ගිවිසුේ	මේහෝ	මේවානත්	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	
ප්රමිති	 මූලාශ්රයන්	 මාඟින්	 රාජාය	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 කණ්ඩාායේ	 සෙහා	 නෛනතික	 බැැඳීේ	
නිර්මාාණාය	මේනාකරයි,	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	මාඟින්	රාජායයන්	පැමාණාක්	බැැෙ	තබැයි.	
මීට	මේ�තුවා	වානුමේේ,	මේමාවාැනි	මේබැාමේහෝ	කණ්ඩාායේහට	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	යටමේත්	
දක්වාා	ඇති	සෑමා	පැරාසයකමා	බැැඳීේ	හා	අනුගත	වීමාට	මේනාහැකි	බැැවිනි,	මාක්නිසාදයත්,	ආණ්ඩු	
මේමාන්	ඔවුනට	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	ධාර්මාතාවාන්	ක්රියාවාට	නැ�වීමාට	අවාශය	කාර්යයන්	සිදු	කළ	
මේනාහැකි	බැැවිනි.	මේමාමා	සාමාානයකරණාය	සෙහා	සැලකිය	යුතු	වායතිමේර්කයක්	රාජාය	මේනාවාන	
සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	සේබැන්ධාවා	පැවාතී:	එනේ,	කණ්ඩාායමාක්	සතුවා	අදාළ	භූමි	ප්රමේද්ශය	තුළ	
පැවාතින	සිය	ස්ථාාවාර	පැාලනය	ප්රකාරවා	රාජාය	අධිකාරියක්	මේමාන්	ක්රියා	කිරීමාට	ඇති	හැකියාවා	
මාත	එය	සතු	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	වාගකීේ	තත්වාාකාරමේයන්	පිළිගැනීමාක්	සිදු	කරයි.
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භාාවිතබේ� හරයාත්මාක පැැතිකඩ
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	මේපැාදු	හරයාත්මාක	නීතින්	
(වාධා	හි�සා	පැමුණුවීමාට	එමේරහි	තහනමා	වාැනි)	හුවාමාාරු	කරගන්නා	නමුදු,	ඒවාා	තුළ	එකිමේනකට	
මේබැාමේහෝ	 මේවානස්	 විධිවිධාාන	 අන්තර්ගත	 මේේ.	 ‘	 සටන්කරුවාන්	 ’	 සහ	 ‘යුද	 සිරකරුවාන්මේේ	
’	 තත්වාය,	 රතු	 කුරුස	 හා	 රතු	 අඩාසෙ	 ලා�ඡන	ආරක්ෂණාය	 සහ	 විමේේෂිත	ආයුධා	 වාර්ගවාල	
නෛනතික	වාල�ගුභාවාය	වාැනි	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිමේේ	විෂය	සීමාාමේවාන්	පැරිබැාහිර	මේබැාමේහෝ	
ගැටලු	සේබැන්ධාවා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	ගනුමේදනු	කරයි.	එමේලසින්මා,	ප්රකාශනයට	
ඇති	නිදහස,	එක්රැස්වීමාට	ඇති	අයිතිය,	ඡන්දය	දීමාට,	වාර්ජානය	කිරීමාට	සහ	තවාත්	මේබැාමේහෝ	
දෑ	සෙහා	ඇති	අයිතිය	යනාදී	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	නියාමානය	මේනාකරන	
ජීවිතය	හා	 බැැඳි	 අ�ග	 සේබැන්ධාවා	මාානවා	 අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	ගනුමේදනු	කරයි.	 තවාදුරටත්	
පැවාසන්මේන්	නේ,	 එකිමේනකට	මේවානස්	ඇතේ	විටදී	පැරස්පැර	ආකාර	ඔස්මේස්	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	යන	නීති	ද්විත්වාය	මාඟින්මා	පැාලනය	වාන	
ක්මේෂ්ත්රා	තිමේබ්.	විමේේෂමේයන්මා,	බැලය	පැාවිච්චිකිරීමා	සහ	රෙවාා	තබැා	ගැනීමා	යන	ක්මේෂ්ත්රා	මේමාහිලා	
දැක්විය	හැකිය.

• බැලය	 පැාවිච්චිකිරීමා	 හා	 ගත්	 කළ,	 එදිරිවාාදි	 ක්රියාකලාපැයට	 අදාළ	 අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	රීතීන්	විසින්	විනාශකාරී	බැලය	මේයදීමා	යුද	වාැදීමේේ	නෛනසර්ගික	
ලක්ෂණායක්	මේලස	හඳුනාගනියි.	මාක්නිසාදයත්,	හමුදා	මේමාමේහයුේ	වාල	අවාසානාත්මාක	
අරමුණා	වානුමේේ	සතුරාමේේ	සන්නද්ධා	බැලකා	පැරදා	ජායග්රහණාය	කිරීමායි.	එනිසා	සතුරු	
භටයින්ද	ඇතුළුවා	එකිමේනකාමේේ	හමුදා	අරමුණු	ඉලක්ක	කරමින්	ප්රහාර	එල්ල	කිරීමාට	
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සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායන්ට	අවාකාශ	ඇති	අතර,	මේහෝ	අවාමා	වාශමේයන්	එමේස්	
කිරීමේමාන්	වාළක්වාාලමින්	නෛනතිකවා	අවාහිර	පැනවාා	නැත.	එකී	ඉලක්ක	මේවාත	ප්රචාණ්ඩාත්වාය	
මේමාමේහයවීමා	සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	සේබැන්ධා	රාජායයක්	මේහෝ	රාජාය	මේනාවාන	පැාර්ශවායක්	
විසින්	ඇති	කමේේද	යන්න	මේනාතකමින්	එකී	ඉලක්ක	මේවාත	ප්රචාණ්ඩාත්වාය	මේමාමේහයවීමා	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	විසින්	තහනේ	කර	නැත.	සිවිල්	වාැසියන්	සහ	සිවිල්	වාස්තූන්	
වාලට	එමේරහිවා	සිදු	කරන	ප්රචාණ්ඩා	ක්රියා	මේමාන්මා,	මේවාන්මේකාට	දැක්වීමාක්	මේනාකරන	ප්රහාර	
ද	නීති	විමේරෝධී	වානුමේේ	එදිරිවාාදී	ප්රතිවිපැාකයන්මේගන්	සිවිල්	ජානයාවා	හා	සිවිල්	වාස්තූන්	
ආරක්ෂා	කිරීමා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	එක්	ප්රධාාන	පැරමාාර්ථායක්	වාන	බැැවිනි;	තවාද,	
සිවිල්	හානි	අවාමා	කරගැනීමා	සෙහා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යටමේත්	පූර්වාාරක්ෂක	
ක්රියාමාාර්ග	ගත	යුතුය.	(11	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)	රාජාය	විසින්	සිදු	කරන	අපැචාාරයන්මේගන්	
පුද්ගලයින්	ආරක්ෂා	කිරීමා	සෙහා	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	නිර්මාාණාය	මේේ;	එමාඟින්	
ගැටුමාක	පැාර්ශවා	 අතර	එදිරිවාාදී	ක්රියාකලාපැය	මේනාවා,	නීතිය	බැලාත්මාක	කිරීමේේදී	බැලය	
පැාවිච්චි	කළහැකි	හැකි	ආකාරය	නියාමානය	කරයි.	නීතිය	බැලාත්මාක	කිරීමා,	‘ඝාාතනය	මේනාවා	
අල්ලාගැනීමා	(capture	–	rather	–	than	–	kill)	යන	ප්රමේේශය	මාත	පැදනේ	මේේ:	අමේනකුත්	
ආකාර	කිසිවාක්	ජීවිත	ආරක්ෂා	කිරීමාට	නිරර්ථාක	වාන	විටදී	සහ	එමාඟින්	අමේප්ක්ෂිත	ප්රතිඵලය	
අත්පැත්	කරගැනීමේමාහිලා	අමේපැාමේහාසත්	වාන	බැවා	මේපැමේනන	විටදී,	බැලය	පැාවිච්චිකිරීමා	ජීවිතය	
ආරක්ෂා	කිරීමා	සෙහා	කරන	අවාසාන	විසඳුමා	විය	යුතු	වාන	අතර,	අත්පැත්	කරගැනීමේමාහිලා	
අමේප්ක්ෂිත	සුජාාත	අරමුණාට	දැඩිවා	සාමාානුපැාතික	විය	යුතුය.	 (නිද.	අපැරාධා	වාැළැක්වීමා,	
අපැරාධාකරුවාන්	මේහෝ	සැකකාර	අපැරාධාකරුවාන්	නීතයනුකූල	මේලස	අත්අඩා�ගුවාට	ගැනීමා	
සෙහා	බැලපැෑේ	කිරීමා	මේහෝ	සහය	වීමා,	සහ	මාහජාන	සාමාය	සහ	ආරක්ෂාවා	පැවාත්වාා	ගැනීමා)

• රෙවාා	තබැා	ගැනීමා	ගත්	කළ,	රැෙවියන්හට	මාානුෂීයවා	සැලකීමා,	රෙවාා	තබැා	ගැනීමේේ	තත්වායන්	
සහ	සාධාාරණා	නඩු	විභාගයක්	සෙහා	ඇති	අයිතිය	වාැනි	කාරණාා	මේවානුමේවාන්	නීති	සැපැයීමා	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	යන	නීති	ද්විත්වායමා	සිදු	
කළද,	මේවානස්කේ	දක්නට	ලැමේබැනුමේේ	පැරිපැාලනමාය	වාශමේයන්	නිදහස	අහිමි	කිරීමා	පිළිබැෙ	
ක්රියාපැටිපැාටිමාය	සුරක්ෂාවාන්	වාලට	පැැමිණි	තැනය,	එනේ,	රෙවාා	තබැා	ගන්නා	අධිකාරිමේේ	
ආරක්ෂාවා	 මේකමේරහි	 ඔහුමේේ	 මේහෝ	ඇයමේේ	 ක්රියාකාරකමා	 මාඟින්	 එල්ල	 වාන	 තර්ජානමේේ	
බැරපැතලකමා	මාත	කරන	අපැරාධාමාය	මේනාවාන	පුද්ගල	රෙවාා	තබැා	ගැනීමායි.	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	
දී	පැරිපැාලනමාය	වාශමේයන්	නිදහස	අහිමි	කිරීමා	තහනේ	කර	නැති	අතර,	සාමාානයමේයන්,	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යටමේත්	රෙවාා	තබැා	ගැනීමේේ	නීතයනුකූලභාවාය	පිළිබැෙ	
අධිකරණා	විමාර්ශනයක්	අවාශය	මේනාමේේ.	(10	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)	සන්නද්ධා	ගැටුමාකින්	
පිටතදී	 සිදු	 වාන	 අපැරාධාමාය	 මේනාවාන	 (එනේ,	 පැරිපැාලනමාය)	 රෙවාා	 තබැා	 ගැනීේ	නිතර	
දක්නට	ලැමේබැන්නක්	මේනාමේේ.	මේබැාමේහෝ	අවාස්ථාා	වාල,	පුද්ගලයින්ට	සිය	නිදහස	අහිමි	කර	
ඇත්මේත්	අපැරාධාමාය	වාැරුද්දක්	සිදු	කර	ඇති	බැවාට	ඔවුන්	සැකකරුවාන්	වාන	බැැවිනි.	සිවිල්	
සහ	 මේද්ශපැාලන	 අයිතිවාාසිකේ	 පිළිබැෙ	 අන්තර්ජාාතික	 සේමුතිය	 මාඟින්	 පුද්ගල	 නිදහස	
සෙහා	වාන	අයිතිය	සුරක්ෂා	කරන	අතර	කුමාන	මේහෝ	මේ�තුවාකට	රෙවාා	තබැා	සිටින	සෑමා	
පුද්ගලමේයකුහටමා	ඔහුමේේ	මේහෝ	ඇයමේේ	රෙවාා	තබැා	ගැනීමේේ	නීතයනුකූලභාවාය	පිළිබැෙ	
අධිකරණා	විමාර්ශනයක්	සෙහා	 අයිතිය	ඇති	බැවා	 දක්වායි.	 අධිකරණායන්	ක්රියාත්මාක	බැවා,	
ප්රමාාණාය	 මේනාතකා,	 මේදන	 ලද	 ඕනෑමා	 අවාස්ථාාවාකදී	 අත්අඩා�ගුවාට	 ගන්නා	 ලද	 සියලු	
පුද්ගලයින්	අන්තර්ග්රහණාය	කරගැනීමාට	අධිකරණා	පැද්ධාතියට	හැකි	බැවා,	නීති	උපැමේද්ශකයා	
සිටින	බැවා,	නීතිය	බැලාත්මාක	කරන	නිලධාාරීන්ට	ඔවුනමේේ	කාර්යයන්	කිරීමාට	හැකියාවා	
ඇති	බැවා	යනාදී	උපැකල්පැනය	මාත	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිමේේ	මේමාමා	මේකාටස	පැදනේවා	
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ඇත.	 සන්නද්ධා	 ගැටුමාකදී	තත්වායන්	 ඉතා	 මේවානස්	 අතර,	 එය	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	
නීතිමේේ	විධිවිධාාන	මාඟින්	නිරූපැනය	මේේ.

බැලය	 පැාවිච්චිකිරීමා	 සහ	 පැරිපැාලනමාය	 මේලස	 නිදහස	 අහිමි	 කිරීමාට	 අදාළ	 ක්රියාපැටිපැාටිමාය	
සුරක්ෂාවාන්	 සෙහා	 බැලපැවාතින	 අනතර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 සහ	 මාානවා	 අයිතිවාාසිකේ	
නීතිමේේ	අන්තර්	ක්රියාකාරිත්වාය,	 අවාමා	මේලස	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේවාලදී	මේහෝ	මේමාමා	
ක්මේෂ්ත්රා	 මේදක	 සෙහාමා	 විමේේෂමේයන්	 නිර්මිත	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 විධිවිධාාන	
ඔස්මේස්	යමින්	එනේ,	lex	specialis	මූලධාර්මාය	අනුවා	විසඳිය	යුතුය.	(මේකාටුවා	බැලන්න.)

අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිබේ� සහ මාානවා අයිතිවාාසිකම් නීතිබේ� අන්තර් 
ක්රියාකාරිත්වාය

අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	සහ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිමේේ	අන්තර්	ක්රියාකාරිත්වාය,	විමේේෂමේයන්මා	හමුදා	
මේමාමේහයුේ	ක්රියාකලාපැයට	ඉන්	සිදු	කරන	ප්රතිවිපැාක	මාත,	නෛනතික	අවාධාානය	දිනාගත්	විෂය	ක්මේෂ්ත්රායක්	මේලස	පැවාතී.

සිවිල්	සහ	මේද්ශපැාලන	අයිතිවාාසිකේ	පිළිබැෙ	අන්තර්ජාාතික	සේමුතිය	මාඟින්	දක්වාන	ආරක්ෂණාය	යුද	කාලය	තුළදී	
අවාසන්	මේනාවාන	බැවාත්,	මූලධාර්මායානුකූලවා	ගත්	කළ,	යමේමාකුමේේ	නිදහස	අත්තමේනෝමාතිකවා	අහිමි	කිරීමාට	එමේරහි	
අයිතිය	එදිරිවාාදීකේ	තුළද	බැලපැවාතින	බැවා	අන්තර්ජාාතික	යුක්ති	අධිකරණාය	විසින්	1996	නයෂ්ටික	අවි	තර්ජානය	
මේහෝ	භාවිතයට	අදාළ	නීතයනුකූලභාවාය	පිළිබැෙ	උපැමේද්ශාත්මාක	මාතමේේ	දී	සන්නද්ධා	ගැටුේ	තත්වායක්	තුළදී	මාානවා	
අයිතිවාාසිකේ	භාවිතය	පිළිබැෙ	සිය	පැළමු	ප්රකාශය	මාඟින්	සෙහන්	කරන	ලදි.	නිදහස	අත්තමේනෝමාතිකවා	අහිමි	කිරීමා	
මේකමේලසක	වූමේේද	යන්න	නිර්ණාය	කිරීමා	අදාළ	lex	specialis		ඔස්මේස්,	එනේ,	එදිරිවාාදී	ක්රියාකලාපැය	නියාමානය	කිරීමා	
සෙහා	නිර්මිත,	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	නීතිය	මාඟින්	කළ	යුතු	බැවා	අධිකරණාය	වාැඩිදුරටත්	එහිදී	දක්වාන	ලදි.

අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	සහ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිමේේ	අන්තර්	ක්රියාකාරිත්වාය	සේබැන්ධාමේයන්	පැැවාති	
ගැටලුවා	මේමාමා	ප්රකාශය	මාඟින්	නිරවුල්	කළ	බැවා	සාමාානය	මාතය	වාන	අතර	එමාඟින්	ගමාය	වාන	පැරිදි	සෑමා	කාලයකට	මා	
අදාළ	වාන	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	මාඟින්	les	generali	මේගාඩානැමේඟන	බැවාත්,	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	හට	ගැනීමා	
මාත	භාවිතා	වාන	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	lex	specialis		මේගාඩානැමේඟන	බැවාත්	පැැහැදිලිය.	මේවානත්	
මේලසකින්	දක්වාන්මේන්	නේ,	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	හා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	අතර	යේ	අනුකූලතාවායක්	
පැවාතින	විට,	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහාමා	විමේේෂමේයන්	නිර්මිත	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	බැලපැැවාැත්මේවාන	බැවා	
දැක්විය	හැක.

lex	specialis	මූලධාර්මාමේේ	අර්ථාය	සහ	උපැමේයෝගීතාවාය	ප්රේනගත	වුවාද,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	සහ	මාානවා	
අයිතිවාාසිකේ	නීතිමේේ	අන්තර්	ක්රියාකාරිත්වාය	නිර්ණාය	කිරීමා	සෙහා	එහි	ඇති	අත්හළ	මේනාහැකි	ස්වාභාවාය	සේබැන්ධාවා	
මේපැාදු	පිළිගැනීමාක්	පැවාතී.	සාමාානයමේයන්	ගත්	කළ,	අන්තර්ජාාතික	නීතිමේේ	මේමාමා	ශාඛාා	මේදක	එකිමේනකට	අනුපූරක	
සපැයන	නමුදු,	එමා	අනුපූරකත්වායට	අන්තර්	ක්රියාකාරිත්වාය	මේ�තුමේවාන්	හටගන්නා	සමාහර	ස�කීර්ණා	නෛනතික	ගැටලු	
නිරාකරණාය	කිරීමාට	මේනාහැකිය.	සමාහර	අවාස්ථාා	වාලදී,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	
නීතිය	එකමා	අවාස්ථාාවාට	අදාළ	කරගන්නා	විට	ගැටුේකාරී	ප්රතිඵලයන්	උද්ගත	විය	හැකි	වානුමේේ	එමා	නීති	ප්රාථාමිකවා	
මේගාඩා	නගන	ලද	විවිධා	වාාතාවාරණායන්	එමා	නීති	මාඟින්	පිළිබිඹු	විය	හැකි	බැැවිනි.
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 10. නිදහස අහිමි කිරීමා සම්බන්ධවා  අන්තර්ජාාතික  
 මාානුෂවාාදී නීතිය දරන අදහස කුමාක්ද?

අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	 විසින්	එදිරිවාාදීකේ	සෙහා	ඍජුවා	සහභාගී	 මේනාවාන	සහ	
තවාදුරටත්	සටන්	මේනාවාදින	පුද්ගලයින්	ආරක්ෂා	කරයි	(11	වාන	ප්රේනය	බැලන්න).	hors	de	
combat	පුද්ගලයින්හට	ලබැා	මේදන	මේපැාදු	ආරක්ෂණායට	අමාතරවා,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීතිය	විසින්	තමා	නිදහස	අහිමි	වූ	පුද්ගලයින්හට	විමේේෂ	ආරක්ෂණායක්	සපැයයි.	ප්රේනගත	
සන්නද්ධා	ගැටුේ	වාර්ගය	සහ	රෙවාා	තබැා	ගත්	පුද්ගලයාමේේ	තත්වාය	මාත	මේමාමා	විධිවිධාානයන්	
මේවානස්	මේේ.	
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අන්තර්ජාාතික සන්නද්ධ ගැටුම්වාල යුද සිරකරුවාන්
යුද	සිරකරුවාන්	යනු	සතුරා	විසින්	අල්ලා	ගන්නා	ලද	සටන්කරුවාන්	මේේ	 (7	වාන	ප්රේනය	
බැලන්න).	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කිරීමා	දඬුවාේ	ආකෘතියක්	මේනාවාන	අතර,	එය	
ගැටුමා	තුළ	ඔවුනමේේ	වාැඩිදුර	සහභාගීත්වාය	වාැළැක්වීමාට	මේයාදාගන්නා	ආකාරයකි.	සක්රීය	
එදිරිවාාදී	 ක්රියා	 අවාසාන	 වූ	 වාහාමා	 ප්රමාාදයකින්	 මේතාරවා	 ඔවුන්වා	 නිදහස්	 කිරීමාත්	 මේපැරලා	
ඔවුනමේේ	මාේරට	මේවාත	යැවීමාත්	සිදු	කළ	යුතුය.	 රෙවාා	තබැා	 ගන්නා	 පැාර්ශවාය	 විසින්	යුද	
සිරකරුවාන්	විසින්	සිදු	කර	ඇති	යුද	අපැරාධා	මේහෝ	අමේනකුත්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	
උල්ල�ඝානයන්ට	 එමේරහිවා	නඩු	 පැැවාරීමාටත්	 ඔවුන්වා	තවාදුරටත්	 රෙවාා	 තබැා	 ගැනීමාත්	කළ	
හැකි	නමුදු	එදිරිවාාදිකේ	සෙහා	ඍජුවා	සහභාගී	වීමා	නේ	හුදු	කරුණා	පැමාණාක්	ඊට	ප්රමාාණාවාත්	
මේනාමේේ	(පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කිරීමා	සහ	රෙවාා	තබැා	ගැනීමා	අතර	මේවානස	සෙහා	
මේකාටුවා	බැලන්න.)

යුද	සිරකරුවාන්හට	සෑමා	අවාස්ථාාවාකදී	මා	මාානුෂියවා	සැලකිය	යුතුය.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීතිය	විසින්	සියලු	ප්රචාණ්ඩා	ක්රියා	සහ	බිය	ගැන්වීේ,	අපැහාස	කිරීේ	හා	මාහජාන	කුතුහලයට	
පැාත්රා	කිරීමාට	එමේරහිවා	ඔවුන්වා	ආරක්ෂා	කරයි.	ඔවුනමේේ	ජීවිත,	ඔවුනමේේ	ගරුත්වාය,	ඔවුනමේේ	
පුද්ගලික	 අයිතිවාාසිකේ	 සහ	 ඔවුනමේේ	 මේද්ශපැාලන,	 ආගමික	 සහ	 අමේනකුත්	 විේවාාසයන්	
සෙහා	 ගරුත්වායට	 ඔවුන්	 හිමිකේ	 ලබැයි.	 එමේමාන්මා	 නවාාතැන්	 පැහසුකේ,	 ආහාර,	 ඇඳුේ,	
සනීපැාරක්ෂාවා	සහ	නෛවාදය	රැකවාරණාය	යනාදී	රෙවාා	තබැා	ගැනීමාට	අදාළ	ගැටලු	ආවාරණාය	
කරමින්	රෙවාා	තබැා	ගැනීමා	සෙහා	අදාළ	අවාමා	මේකාන්මේද්සි	පිළිබැෙ	සවිස්තරාත්මාකවා	දැක්වීමාක්	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	විසින්	සිදු	කරයි.	මීට	අමාතරවා,	සිය	පැවුල්	සමාඟ	මේතාරතුරු	
හුවාමාාරු	කරගැනීමාට	යුද	සිරකරුවාන්	හිමිකේ	ලබැයි.

අන්තර්ජාාතික සන්නද්ධ ගැටුම්වාල පැරිපැාලනමාය බේලස නිදහස අහිමි 
කිරීමාට ලක් වූ සිවිල් වාැසියන්
ආරක්ෂාවාට	සේබැන්ධා	අතයවාශය	මේ�තු	මාඟින්	සාධාාරණිකරනය	කරන්මේන්	නේ,	ගැටුමාට	
සේබැන්ධා	පැාර්ශවායකට	සිවිල්	වාැසියන්මේේ	නිදහස	පැරිපැාලනමාය	මේලස	අහිමි	කිරීමාට	හැකි	
මේේ.	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කිරීමා	යනු	ආරක්ෂක	ක්රියාමාාර්ගයක්	වාන	අතර	එය	
දඬුවාේ	ආකාරයක්	මේලස	භාවිතා	මේනාකළ	යුතුය.	මේමාමාඟින්	අදහස්	වානුමේේ	ඔහුමේේ	මේහෝ	
ඇයමේේ	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කිරීමාට	ඉඩා	පැහසුකේ	සැලසූ	මේ�තූන්	අවාසන්	වූ	
වාහාමා	ඔවුන්වා	නිදහස්	කළ	යුතු	බැවායි.
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ක්රියාපැටිපැාටිමාය	සුරක්ෂාවාන්	සේබැන්ධාවා	ගත්	කළ,	පැරිපැාලනමාය	මේලස	තමා	නිදහස	අහිමි	
කිරීමාට	අදාළ	මේ�තු	පිළිබැෙවා	සිවිල්	රැෙවියාවා	දැනුවාත්	කළ	යුතු	අතර	නිසි	අධිකරණායක්	මේහෝ	
පැරිපැාලන	මාණ්ඩාලයක්	මාඟින්	හැකි	ඉක්මානින්	තීරණාය	නැවාත	සලකා	බැැලීමා	සෙහා	මේයාමු	
කළ	යුතු	මේමාන්මා,	එකී	සලකා	බැැලීමේමාන්	තීරණායට	මේවානසක්	මේනාවාන	විටදී	අවාමා	වාශමේයන්	
වාසරකට	මේදවාතාවාක්	බැැගින්වාත්	කාලානුරූපීවා	අදාළ	තීරණාය	විමාර්ශනය	කළ	යුතුය.

සිවිල්	රැෙවියන්ට	අදාළ	රෙවාා	තබැා	ගැනීමේේ	මේකාන්මේද්සි	සහ	සැලකීමා,	යුද	සිරකරුවාන්ට	
ලබැා	මේදන	මේකාන්මේද්සි	සහ	සැලකීේ	වාලට	සමාාන	මේේ	(ඉහළ	බැලන්න).	සිවිල්	රැෙවියන්ට	
සෑමා	අවාස්ථාාවාකදී	මා	මාානුෂීයවා	සැලකිය	යුතුය.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	විසින්	සියලු	
ප්රචාණ්ඩා	ක්රියා	සහ	බිය	ගැන්වීේ,	අපැහාස	කිරීේ	හා	මාහජාන	කුතුහලයට	පැාත්රා	කිරීමාට	එමේරහිවා	
ඔවුන්වා	ආරක්ෂා	කරයි.	ඔවුනමේේ	ජීවිත,	ඔවුනමේේ	ගරුත්වාය,	ඔවුනමේේ	පුද්ගලික	අයිතිවාාසිකේ	
සහ	ඔවුනමේේ	මේද්ශපැාලන,	ආගමික	සහ	අමේනකුත්	විේවාාසයන්	සෙහා	ගරුත්වායට	ඔවුන්	
හිමිකේ	ලබැයි.	එමේමාන්මා	නවාාතැන්	පැහසුකේ,	ආහාර,	ඇඳුේ,	සනීපැාරක්ෂාවා	සහ	නෛවාදය	
රැකවාරණාය	යනාදී	රෙවාා	තබැා	ගැනීමාට	අදාළ	ගැටලු	ආවාරණාය	කරමින්	රෙවාා	තබැා	ගැනීමා	
සෙහා	අදාළ	අවාමා	මේකාන්මේද්සි	පිළිබැෙ	සවිස්තරාත්මාකවා	දැක්වීමාක්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීතිය	විසින්	සිදු	කරයි.	මීට	අමාතරවා,	සිය	පැවුල	සමාඟ	මේතාරතුරු	හුවාමාාරු	කරගැනීමාට	සිවිල්	
රැෙවියන්	හිමිකේ	ලබැයි.

අන්තර්ජාාතික බේනාවාන සන්නද්ධ ගැටුම් තුළැ සිය නිදහස අහිමි කරන 
ලද පුද්ගලයින්
අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සන්දර්භය	තුළ	රෙවාා	තබැා	ගන්නා	ලද	පුද්ගලයින්හට	
සෑමා	අවාස්ථාානුගත	අවාස්ථාාවාකදී	මා,	කිසිදු	ආකාරයක	මේවානස්මේකාට	සැලකීමාකින්	මේතාරවා,	
මාානුෂීයවා	සැලකිය	යුතු	බැවා	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	දක්වායි.	සියලු	අතයවාශය	අධිකරණාමාය	
සුරක්ෂාවාන්	සහිත	සාධාාරණා	නඩු	විභාග	ලබැා	දිය	යුතු	බැවාද	එමාඟින්	දක්වායි.	මේදවාන	අතිමේර්ක	
සන්ධාානමේේ	4,	5	සහ	6	වාගන්ති	මාඟින්	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තියට	ඌනපූරණා	සපැයයි.	මේමාමා	
විධිවිධාාන	තුළ	1)	මූලික	ආරක්ෂණායන්	(නිද.	පුද්ගලයින්මේේ	ජීවිතය,	මේසෞඛාය	සහ	ශාරීරික	
මේහෝ	මාානසික	යහපැැවාැත්මාට	එමේරහි	ප්රචාණ්ඩාත්වායට	එමේරහි	තහනමා);	2)	සන්නද්ධා	ගැටුමාට	
අදාළ	මේ�තු	මාත	රෙවාා	තබැා	ගැනීමා	මේහෝ	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කිරීමා	මාඟින්	සිය	
නිදහස	සීමාා	කිරීමාකට	ලක්	වූ	පුද්ගලයින්	සෙහා	 විමේේෂිත	ආරක්ෂණාය	 (නිද.	 පිරිමින්මේේ	
වාාසස්ථාාන	වාලින්	මේවාන්	වූ	වාාසස්ථාාන	වාල	කාන්තාවාන්	තැබිය	යුතු	මේමාන්මා,	කාන්තාවාන්,	
ඍජු	කාන්තා	අධීක්ෂණායක්	යටමේත්	මිස	පුරුෂ	අධීක්ෂණායක්	යටමේත්	මේනාතැබිය	යුතුය);	
3)	සන්නද්ධා	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	අපැරාධා	වාරදවාල්	සෙහා	නඩු	කටයුතු	මේහෝ	 දඬුවාේ	සෙහා	
මුහුණාපැෑමාට	ලක්වා	ඇති	පුද්ගලයින්	සෙහා	ආරක්ෂණාය	ලබැා	දීමා	වාැනි	විධිවිධාාන	අන්තර්ගත	
මේේ.

මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	මේමාන්මා	මේමාමා	විධිවිධාානයන්	ද	රාජායයන්	සහ	ස�විධාානාත්මාක	රාජාය	
මේනාවාන	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	සෙහා	ද	සමාානවා	බැලපැවාතින	බැවා	සිහි	කළ	යුතු	කරුණාකි.	
එමේමාන්මා,	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	මේමාන්මා	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	ද	සතුරු	ග්රහණායට	
නතු	වූ	සන්නද්ධා	බැලකා	මේහෝ	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	වාල	සාමාාජිකයින්	සෙහා	විමේේෂ	තත්වායක්	
ලබැා	මේනාමේද්.	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	තුළ	යුද	සිරකාර	තත්වායක්	නැත.	
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සන්නද්ධා	ගැටුේ	තුළ	සිදු	මේකමේරන	දීර්ඝා	කාලීන	රෙවාා	තබැා	ගැනීේ	
ප්රධාාන	ආකාර	මේදකකි;	පැරිපැාලනමාය	වාශමේයන්	නිදහස	අහිමි	කිරීමා,	
එනේ,	ආරක්ෂක	 මේ�තු	 මාත	 සිදු	 කරන	 පැරිපැාලනමාය	 රෙවාා	 තබැා	
ගැනීේ	සහ	අපැරාධා	නඩු	කටයුතු	සේබැන්ධා	අරමුණු	මේවානුමේවාන්	සිදු	
කරන	රෙවාා	තබැා	ගැනීේ	ය.

-	 පැරිපැාලනමාය	 මේලස	 නිදහස	 අහිමි	 කිරීමා	 යන	 මේයදුමා	
අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 තුළ	 භාවිත	 වානුමේේ	 රෙවාා	
තබැා	 ගන්නා	 අධිකාරිමේේ	 ආරක්ෂාවාට	 බැරපැතළ	 තර්ජානයක්	
මාතු	 කරයි	 යැයි	 විේවාාස	 කරන	 යේ	 පුද්ගලමේයකුවා	 ඔහුට	
එමේරහිවා	අපැරාධා	මේචාෝදනා	මේගානු	කිරීමා	සෙහා	අමේප්ක්ෂාවාක්	
මේනාමාැතිවා,	සිදු	කරන	රෙවාා	තබැා	ගැනීමා	දැක්වීමාටයි.

-	 අපැරාධා	නඩු	කටයුතු	සේබැන්ධා	අරමුණු	මේවානුමේවාන්	සිදු	කරන	
රෙවාා	තබැා	ගැනීේ	යනු	අවාසාන	දණ්ඩානය	නියමා	කිරීමා	මේහෝ	
නිදහස්	කිරීමා	සිදු	කරන	මේතක්	අපැරාධා	සැකකරුමේවාකු	යටත්	
විය	හැකි,	නිදහස	අහිමි	කිරීමාට	ලක්	කිරීමායි.

ප්රාණ ඇපැකරුවාන් තබා ගැනීමා
ප්රාණා	 ඇපැකරුවාන්	 නිදහස්	 කිරීමාට	 අදාළ	 ප්රකාශිත	 මේහෝ	 වාය�ග	
මේකාන්මේද්සියක්	මේලස	මේතවාන	පැාර්ශවායකට	යේ	ක්රියාවාක්	කිරීමාට	
මේහෝ	 කිරීමේමාන්	 වාැළකී	 සිටීමාට	 බැලපැෑේ	 කරමින්	 ප්රාණා	ඇපැකරුවා	
මාැරීමාට,	ඔහුට	තුවාාල	සිදු	කිරීමාට	මේහෝ	ඔහුවා	තවාදුරටත්	රෙවාා	තබැා	
ගැනීමා	සේබැන්ධා	තර්ජාන	කරමින්	යේ	පුද්ගලමේයකුවා	අල්ලා	ගැනීමා	
මේහෝ	 රෙවාා	 තබැා	 ගැනීමා	 (ප්රාණා	ඇපැකරුවාකු	 මේලස	 තබැා	 ගැනීමා)	
තහනේ	මේේ.	

(7	වාන	ප්රේනය	බැලන්න.)	සිය	නිදහස	අහිමි	වූ	පුද්ගලයින්	සෙහා	පැවාතින	අවාමා	ආරක්ෂණායන්	
තහවුරු	කරන	විධිවිධාානයන්	අතිශය	වාැදගත්	වාන්මේන්	එබැැවිනි.

අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	හා	ගත්	කළ,	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	තුළ	
සිය	 නිදහස	 අහිමි	 කරන	 ලද	 පුද්ගලයින්	 සෙහා	 සපැයා	 ඇති	 ආරක්ෂණාය	 විස්තරාත්මාක	
බැවින්	සහ	පැැහැදිලි	බැවින්	අඩුය;	මේේ	සේබැන්ධාමේයන්	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේවාලට	
අදාළවා	පැවාතින	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	විධිවිධාාන	ද	බැහුල	මේේ.	නිදසුනක්	මේලස,	
අන්තර්ජාාතික	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 ගැටුේ	 තුළ	 රෙවාා	 ගැනීමාට	 අදාළ	 මේභෞතික	 තත්වායන්	
පිළිබැෙ	රීති	විස්තරාත්මාක	මේනාමේේ;	එමේමාන්මා	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කිරීමාට	ලත්	
පුද්ගලයින්ට	අදාළවා	ක්රියාපැටිපැාටිමාය	සුරක්ෂාවාන්	ද	හිඟය.	මේමාමා	මේ�තූන්	මාත,	අන්තර්ජාාතික	
මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	තුළ	නිදහස	අහිමි	කරන	ලද	පුද්ගලයින්ට	අදාළ	ආරක්ෂණාය,	
නීතිය	තුළ	ශක්තිමාත්	විය	යුතු	ක්මේෂ්ත්රායක්	මේලස	ICRC	විසින්	හඳුනාගනී.	(20	වාන	ප්රේනය	
බැලන්න.)



46

 11. එදිරිවාාදිකම් සඳහා බලපැැවාැත්බේවාන ප්රධාන    
 අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීති බේමාානවාාද?

සන්නද්ධා	ගැටුමාක	පැාර්ශවායක්	විසින්	සිය	හමුදා	මේමාමේහයුේ,	එනේ,	එදිරිවාාදී	ක්රියාකලාපැය	
පැවාත්වාාමේගන	යනු	ලබැන	ආකාරය	නියාමානය	කරන	මූලික	නීති	3	ක්	පැවාතී.	මේවාන්	මේකාට	
හඳුනාගැනීමා,	සමාානුපැාතික	මූලධාර්මාය	සහ	පූර්වාාරක්ෂක	ක්රියාමාාර්ග	පිළිබැෙ	නීති	එමා	මූලික	
නීති	මේේ.	එදිරිවාාදිකේවාල	බැලපැෑමාට	එමේරහිවා	සිවිල්	වාැසියන්	ආරක්ෂා	කරගැනීමාට	මේමාමා	නීති	
මාඟින්	ප්රයත්න	දරයි.	මේමාමා	නීතිවාලට	අතිමේර්කවා,	යුද	භටයින්	සහ	අමේනකුත්	සුජාාත	ප්රහාරක	
අරමුණු	ආරක්ෂා	කරන,	අතයධික	හානි	මේහෝ	අනවාශය	දුක්පීඩාා	පැමුණුවීමාට	එමේරහි	තහනමා	ද	
මේේ.	පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	තුළ	මේමාමා	නීති	විශිෂ්ට	මේලස	ස�ග්රහගත	මේකාට	තිමේබ්.	මේමාමා	
නීති	අන්තර්ජාාතික	සහ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	චාාරිත්රාානුකූල	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	තුළ	ඇතුළත්	මේේ.
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 11. එදිරිවාාදිකම් සඳහා බලපැැවාැත්බේවාන ප්රධාන    
 අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීති බේමාානවාාද?

බේවාන්බේකාට හඳුනා ගැනීමා
ගැටුමාට	පැාර්ශවාකරුවාන්	සියලු	මා	අවාස්ථාාවාන්වාලදී	සිවිල්	වාැසියන්	සහ	සිවිල්	වාස්තූන්	යුද	
භටයින්	සහ	යුදමාය	ඉලක්ක	මේවාන්	මේවාන්වා	හඳුනා	ගත	යුතු	බැවාට	මේවාන්මේකාට	හඳුනා	ගැනීමා	
පිළිබැෙ	මූලික	නීතිය	මාඟින්	දක්වායි.	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායකට	යුද	භටයින්	මේහෝ	යුදමාය	
ඉලක්ක	අරමුණු	කරමේගන	පැමාණාක්	ප්රහාරයක්	එල්ල	කළ	හැක.	එදිරිවාාදිකේ	සෙහා	ඍජුවා	
සහභාගි	වාන්මේන්	නේ	මිස,	සිවිල්	ජානගහනය	මේහෝ	තනි	සිවිල්	වාැසියන්	ඉලක්ක	කරමින්	ප්රහාර	
එල්ල	කළ	මේනාහැක	(මේකාටුවා	බැලන්න).	යුදමාය	අරමුණුවාලට	පැමාණාක්	ප්රහාර	දැඩිවා	සීමාා	විය	
යුතු	අතර	සිවිල්	වාස්තූන්	වාලට	එමේරහිවා	ප්රහාර	එල්ල	මේනාකළ	යුතුය.	ඉලක්ක	සේබැන්ධාවා	
ගත්	කළ,	යුදමාය	ඉලක්ක	ඒවාාමේේ	ස්වාභාවාය,	පිහිටීමා,	අරමුණා	මේහෝ	භාවිතය	මාඟින්	හමුදා	
ක්රියාවාක්	සෙහා	යේ	ප්රතිඵලදායී	දායකත්වායක්	දක්වාන්මේන්	නේ	සහ	ඒවාා	අර්ධා	මේහෝ	සේපූර්ණා	
මේලස	විනාශ	කිරීමා,	අත්පැත්	කරගැනීමා	මේහෝ	අඩාපැණා	කිරීමා	මාඟින්	පැවාතින	අවාස්ථාානුගත	
තත්වායන්	තුළදී	නිේචිත	යුදමාය	වාාසියක්	අත්	කර	මේදන	ඉලක්ක	වාලට	පැමාණාක්	සීමාා	මේේ.	
සාමාානය	යුදමාය	ඉලක්ක	වානුමේේ	සතුරු	යුද	භටයින්,	සහ	ඔවුනමේේ	උපැකරණා	සහ	අවි	ආයුධා	
පිහිටුවාා	ඇති	ඒකක,	මේගාඩානැගිලි	හා	ස්ථාාන	සහ	යුදමාය	ප්රවාාහන	මාාධාය	සහ	සන්නිමේේදන	
ආකාරයි.	සිවිල්	ඉලක්ක	යුදමාය	අරමුණු	සෙහා	උපැමේයෝගී	කරගන්නා	විටකදී,	 (නිද.	ආයුධා	
සහ	යුද	භටයින්	ප්රවාාහනය	කිරීමාට	මේයාදා	ගත්	සිවිල්	දුේරියක්)	ඒවාා	යුදමාය	ඉලක්ක	මේලස	
සැලකිය	හැකිය.

මේවාන්මේකාට	 හඳුනා	 මේනාගත්	 ප්රහාරයන්ට	 එමේරහි	 තහනමා	 පැැන	 නඟිනුමේේ	 මේවාන්මේකාට	
හඳුනා	ගැනීමා	පිළිබැෙ	මූලධාර්මාය	තුළිනි.	මේවාන්මේකාට	හඳුනා	මේනාගත්	ප්රහාර	වානුමේේ:
• නිේචිත	යුදමාය	ඉලක්කයකට	එල්ල	කරනු	මේනාලැබූ	ප්රහාර	(නිද.	යේ	නිේචිත	යුදමාය	

ඉලක්කයක්	ඉලක්ක	කර	මේනාගනිමින්	යුද	මේසබැමේළකු	විසින්	සිවිල්	වාැසියන්	උපැද්රවායට	
පැමුණුවාමින්	සියලු	දිසා	මේවාත	සිදු	කරනු	ලබැන	මේවාඩි	තැබීමාක්)

• නිේචිත	 යුදමාය	 ඉලක්කයකට	 එල්ල	 කිරීමාට	 මේනාහැකි	 යුදමාය	 විධික්රමායක්	 මේහෝ	
ආකාරයක්	ක්රියාවාට	න�වාන	ප්රහාර	(නිද.	සිය	ඉලක්ක	මේවාත	පැැහැදිලිවා	ප්රහාරය	එල්ල	
කළ	මේනාහැකි	දීර්ඝා	පැරාසමේේ	මිසයිල)

• ප්රතිවිපැාක	සීමාා	කිරීමාට	මේනාහැකි	යුදමාය	විධික්රමායක්	මේහෝ	ආකාරයක්	ක්රියාවාට	න�වාන	
ප්රහාර	(නිද.	තනි	මේගාඩානැගිල්ලක්	විනාශ	කිරීමා	සෙහා	මේටාන්	10	මේබැෝේබැයක්	මේයාදා	
ගැනීමා)

සමාානුපැාතිකභාාවාය
සටන්කරුවාකු	මේහෝ	යුදමාය	ඉලක්කයක්	ඉලක්ක	කරගනිමින්	සිදු	කරන	ප්රහාර	සමාානුපැාතිකත්වා	
නීතිය	හා	අනුකූල	විය	යුතුය.	මේමාමාඟින්	අදහස්	වානුමේේ	අමේප්ක්ෂිත	ස්ථිර	සහ	සෘජු	යුදමාය	
වාාසිමේේ	ප්රමාාණාය	ඉක්මාවාන්නා	වූ,	සිවිල්	වාැසියන්මේේ	ජීවිතවාලට	ආනුෂ�ගික	හානි	සලසන,	
සිවිල්	වාැසියන්ට	හානි	පැමුණුවාන,	සහ/මේහෝ	සිවිල්	වාස්තූන්	වාලට	හානි	පැමුණුවාන	ප්රහාර	දියත්	
කිරීමා	තහනේ	බැවායි.	මේවානත්	මේලසකින්	දක්වාන්මේන්	නේ,	යුදමාය	ඉලක්කයක්	සෙහා	ප්රහාර	
එල්ල	කළ	යුත්මේත්	පුමේරෝකතනය	කරන	ලද	යුදමාය	වාාසිය	ඉක්මාවාා	යන	සිවිල්	හානි	අමේප්ක්ෂා	
කළ	මේනාහැකි	බැවාට	නිගමානය	දක්වාන	ඇගයුමාකින්	පැසුවා	පැමාණාක්	වාන	බැවායි.
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ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායක්	විසින්	යුද	මේමාමේහයුේ	ක්රියාත්මාක	කිරීමේේ	දී	සිවිල්	වාැසියන්	මේහෝ	
සිවිල්	 	වාස්තූන්	ආරක්ෂාා	කිරීමා	සෙහා	නිරන්තරමේයන්	සැලකිලිමාත්	විය	යුතුය.	ඉලක්කයන්	
යුදමාය	ඉලක්ක	බැවා	තහවුරු	කර	ගැනීමා	පිණිස	ප්රහාරය	දියත්	කරන	පැාර්ශවාය	විසින්	කළ	හැකි	
සෑමා	මේදයක්මා	කළ	යුතුය.	සිවිල්	වාැසියන්ට	සහ	සිවිල්	වාැසියන්මේේ	මේද්පැල	වාලට	එමේරහිවා	සිදු	
වාන	අනුෂා�ගික	හානි	වාැළැක්විය	හැකි	මේහෝ	අවාමා	වාශමේයන්	එමා	හානි	අවාමා	කරගත	හැකි	
විධික්රමා	සහ	ආකාර	යුද	ප්රහාර	සෙහා	 එමා	පැාර්ශවාය	විසින්	මේතෝරා	 ගත	යුතුය.	 අමේප්ක්ෂිත	
ස්ථිර	සහ	සෘජු	යුදමාය	වාාසිමේේ	ප්රමාාණාය	ඉක්මාවාන්නා	වූ	හානි	මේහෝ	අලාභ	ඇති	විය	හැකි	
බැවා	පැැහැදිලි	වාන	විට	එවාැනි	ප්රහාර	 දියත්	කිරීමේමාන්	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවාය	වාැළකී	
සිටිය	යුතුය.	පැවාතින	තත්වායන්	යටමේත්	අවාසර	මේනාලැමේබැන්මේන්	නේ	මිස,	සිවිල්	ජානතාවාට	
බැලපැෑේ	ඇති	විය	හැකි	ප්රහාර	සේබැන්ධාමේයන්	ඵලදායී	පූර්වා	අනතුරු	ඇඟවීේ	ලබැා	දිය	යුතුය.	
ප්රහාරවාල	ප්රතිවිපැාකවාලට	එමේරහිවාද	පූර්වාාරක්ෂක	ක්රියාමාාර්ග	ගත	යුතුය.	නිදසුනක්	මේලස,	
හැකිතාක්	දුරට,	සිවිල්	ජානගහනය	සහ	සිවිල්	වාස්තූන්	ආසන්නමේේ	යුදමාය	ඉලක්ක	ස්ථාානගත	
මේනාකළ	යුතුමේේ;	අමේනකුත්	අවාශය	පූර්වාාරක්ෂක	ක්රියාමාාර්ග	සියල්ලමාද	ගත	යුතුය.

අතයධික හානි බේහෝ අනවාශ්යය දුක් පීඩා පැමුණුවීමාට එබේරහි තහනමා
අතයධික	හානි	මේහෝ	අනවාශය	දුක්	පීඩාා	පැමුණුවිය	හැකි	ස්වාභාවාමේේ	ආයුධා,	ප්රක්මේෂ්පැන	සහ	
යුද	උපැකරණා	සහ	විධික්රමා	මේයාදා	ගැනීමා	තහනේ	මේේ.	මේමාමා	තහනමා	විමේේෂමේයන්මා	යුද	
භටයින්	අරමුණු	කරගනී:	පිළිගත	මේනාහැකි	ආකාරයන්මේගන්	යුද	භටයින්හට	හානි	පැමුණුවාන	
ඇතැේ	ආයුධා	වාර්ග	තහනේ	බැවා	මේමාමාඟින්	දක්වායි.	මේමාමා	නීතිය	මේපැාදුමේේ	පිළිගත්තද,	යේ	
ආයුධායක්	මාඟින්	අතයධික	හානි	මේහෝ	අනවාශය	දුක්	පීඩාා	පැමුණුවාන්මේන්ද	යන්න	තීරණාය	
කිරීමාට	 අදාළ	 නිසි	 ක්රමාමේේදය	 පිළිබැෙවා	 මේනාඑකඟතාවායක්	 පැවාතී.	 ජාාතයන්තර	 යුක්ති	
අධිකරණාය	විසින්	අනවාශය	දුක්	පීඩාා	යන්න	“සුජාාත	යුදමාය	අරමුණු	අත්පැත්	කරගැනීමේමාහිලා	
මේනාවාැළැක්විය	හැකි	හානිය	ඉක්මා	වූ	හානිය”	මේලස	නිර්වාචානය	කරන	ලදි	(නයෂ්ටික	අවි	
තර්ජානය	මේහෝ	භාවිතයට	අදාළ	නීතයනුකූලභාවාය,	උපැමේද්ශාත්මාක	මාතය,	1996).	නිදසුනක්	
මේලස,	මේච්තාන්විතවා	සිදු	කරන	ස්ථිර	අන්ධාභාවායට	පැත්	කිරීමා	වානාහි	අතයධික	හානි	මේහෝ	
අනවාශය	දුක්	පීඩාා	යටමේත්ලා	ගැමේනන්නක්	බැවාට	වූ	විේවාාසය	මාත	සාේප්රදායික	අවි	පිළිබැෙ	
සේමුතිමේේ	(12	වාන	ප්රේනය	බැලන්න)	සිේවාන	සන්ධාානමේේ	දැක්මේවාන,	මේල්සර්	අවි	මාඟින්	යුද	
මේසබැළුන්මේේ	මේදමේනත්	ඉලක්ක	කිරීමාට	එමේරහි	තහනමා	පැැන	නැඟුණි.
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සෘජුවා එදිරිවාාදිකම්වාලට සම්බන්ධවීමා
සෘජුවා	එදිරිවාාදිකේ	සෙහා	සහභාගි	මේනාවාන	විට	සහ	මේනාවානතාක්	කල්,	ප්රහාරයන්මේගන්	
සිවිල්	වාැසියන්	ආරක්ෂිත	මේේ.	ප්රාමේයෝගිකවා	මින්	අදහස්	වාන්මේන්	කුමාක්ද	යන්න	පැැහැදිලි	
කරගැනීමාට,	මේමාමා	ප්රස්තුතය	සාකච්ඡාවාට	බැඳුන්	කළ	විමේේෂඥයින්මේේ	රැස්වීේ	කිහිපැයක්මා	
ICRC	විසින්	පැවාත්වාන	ලදි.	2009	වාර්ෂමේේ	දී	මේමාමා	සාකච්ඡා	මාත	පැදනේවා	ICRC	විසින්	
මේල්ඛානයක්	 ප්රකාශයට	 පැත්	 කරන	 ලදි:	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 යටමේත්	 ඍජුවා	
එදිරිවාාදිකේ	සෙහා	සේබැන්ධාවීමා	පිළිබැෙ	අර්ථාකථානමාය	මාාර්මේගෝපැමේද්ශය	(Interpretive	
Guidance	 on	 the	 Notion	 of	 	 Direct	 Participation	 in	 Hostilities	 under	
International	Humanitarian	Law).	සන්නද්ධා	ගැටුේ	පැාර්ශවා	අතර	පැවාතින	එදිරිවාාදි	
ක්රියාකලාපැමේේ	මේකාටසක්	මේලස	සිවිල්	වාැසියන්	විසින්	යේ	නිේචිත	කාර්යයන්	සිදු	කරනු	
ලබැන	 විට,	 එය	 සිවිල්	 වාැසියන්	 විසින්	 එදිරිවාාදිකේ	 සෙහා	ඍජුවා	 සහභාගි	 වීමාක්	 මේලස	
සලකන	බැවා	මේමාමා	අර්ථාකථානමාය	මාාර්මේගෝපැමේද්ශය	මාඟින්	දක්වායි.	ඍජුවා	එදිරිවාාදිකේ	සෙහා	
සේබැන්ධාවීමා	 යටමේත්ලා	 ගැනීමාට	 එකී	නිේචිත	ක්රියාවා	 විසින්	පැහත	සෙහන්	නිර්ණාායක	
එකින්	එක	තෘප්ත	කිරීමා	සිදු	කළ	යුතුය.

1.		 එමා	ක්රියාවා	හානිමේේ	යේ	නිේචිත එළිපැත්තකට	ළඟා	විය	යුතුය.	යුද්ධායක	මේයදී	සිටින	
පැාර්ශවායක	යුද	මේමාමේහයුේ	මේහෝ	යුද	ධාාරිතාවා	සෙහා	එමා	ක්රියාවා	හානිකර	මේලස	බැලපැායි	
නේ	සහ	තවාද,	ක්රියාවා	මාඟින්	සිවිල්	වාැසියන්ට	තුවාාල	කිරීමා	මේහෝ	ඝාාතනය	කිරීමා	මේහෝ	
යුද	භටයින්	hors	de	combat	තත්වායට	පැත්	කිරීමා	මේහෝ	සිවිල්	ඉලක්ක	විනාශ	කිරීමා	
සිදු	කරන	විට.

2.	 එමා	ක්රියාමේේ	ප්රතිඵලය	මේහෝ	එමා	ක්රියාවා	යුද	මේමාමේහයුමාක	අතයවාශය	මේකාටසක්	වීමා	මාත	
එහි	ප්රතිඵලය	මේලස	හටගත	හැකි	හානිය	සහ	එමා	ක්රියාවා	අතර	ඍජු කාරක සේබැන්ධායක්	
පැැවාතින	විට.

3.  යුදමාය සම්බන්ධතාවායක්	පැැවාතිය	යුතුමාය.	මේමාමාඟින්	අදහස්	වානුමේේ	යුද්ධායක	නිරත	
වී	සිටින	පැාර්ශවායකට	සහමේයෝගයක්	මේලස	අවාශය	හානිය	ඍජුවා	ඇති	කිරීමා	පිණිස	එමා	
ක්රියාවා	විමේේෂමේයන්	නිර්මිත	විය	යුතු	අතර	අමේනකාට	හානිදායක	විය	යුතුය.

මේමාකී	 ක්රියා	 පැවාත්වාා	 මේගන	 යාමා	 මාත	 සහ	 යනතාක්	 කල්,	 සිවිල්	 වාැසියන්	 විසින්	ඍජුවා	
එදිරිවාාදිකේ	සෙහා	සහභාගි	වීමාක්	මේලස	සලකන	අතර	ප්රහාරයන්ට	එමේරහි	ආරක්ෂණාය	
අහිමි	 කරගනී.	 තවාදුරටත්	 පැවාසන්මේන්	 නේ,	 ඍජුවා	 එදිරිවාාදිකේ	 සෙහා	 සේබැන්ධාවීමා	
ස්ථාාපැනය	මේකමේරන	යේ	නිේචිත	ක්රියාවාක්	ක්රියාත්මාක	කිරීමා	මේවානුමේවාන්	සූදානේ	වීමාට	
අදාළ	පියවාරත්,	ක්රියාත්මාක	කරන	ස්ථාානය	මේවාත	පිවිසීමාත්	සහ	එමා	ස්ථාානමේයන්	නැවාත	
පැැමිණීමාත්	යනාදිය	ද	ඍජුවා	එදිරිවාාදිකේ	සෙහා	සේබැන්ධාවීමා	ස�කල්පැය	තුළ	ඇතුළත්	මේේ.
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 12. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය මාඟින් යුද   
 විධික්රමා සහ ආකාර නියාමානය කරන්බේන්   
 බේකබේේද?

ගැටුමාක	පැාර්ශවායන්හට	යුද	විධික්රමා	සහ	ආකාර	මේතෝරා	ගැනීමාට	ඇති	අයිතිය	සීමාා	රහිත	
එකක්	මේනාමේේ.	ඉවාක්	බැවාක්	මේනාමාැති	ප්රතිවිපැාක	සහිත	මේහෝ	අතයධික	හානි	මේහෝ	අනවාශය	
පීඩාා	පැමුණුවිය	හැකි	යුද	විධික්රමා	සහ	ආකාර	භාවිතා	කිරීමා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	
මාඟින්	තහනේ	කරයි.	(11	වාන	ප්රේනය	බැලන්න)	මේමාමා	මූලධාර්මා	මාත	පැදනේවා	යුද	ආකාර	
(ආයුධා)	 සේබැන්ධා	 යේ	 නිේචිත	 සීමාා/තහනේ	 සහ	 යුද	 විධික්රමා	 වාලට	 එමේරහි	 තහනේ	
නිර්මාාණාය	වී	තිමේබ්.	

යුද ආකාර
සන්නද්ධා	ගැටුමාකදී	යේ	නිේචිත	ආයුධායක	භාවිතය	සේපූර්ණාමේයන්මා	තහනේ	කළ	හැකි	
අතර	එමා	ආයුධායමා	නීති	විමේරෝධී	මේලස	සැලකිය	හැකිය	(නිද.	පුද්ගල	නාශක	බිේ	මේබැෝේබැ,	
මේපැාකුරු	මේබැෝේබැ,	රසායනික	අවි).	එමේස්	නැතමේහාත්,	ඇතැේ	අවාස්ථාාවාන්හීදී	එහි	භාවිතය	
සීමාා	 කළ	 හැකිය	 (නිද.	 සිවිල්	 වාැසියන්	 ස�මේක්න්ද්රණාය	 වී	 ඇති	 ප්රමේද්ශයක	 පිහිටි	 හමුදා	
ඉලක්කයකට	එමේරහිවා	ගුවානින්	මේහලන	ගිනි	අවුලුවාන	ආයුධා	භාවිතයට	එමේරහි	තහනමා).

පුද්ගල නාශ්යක බිම් බේබෝම්බ
පුද්ගල	නාශක	බිේ	මේබැෝේබැ	භාවිතය,	ගබැඩාා	කිරීමා,	නිෂ්පැාදනය	සහ	හුවාමාාරු	කිරීමා	තහනේ	
කිරීමේේ	හා	විනාශ	කිරීමේේ	සේමුතිය	 (1997)	යටමේත්,	රාජායයන්	කිසිදු	අවාස්ථාාවාක	පුද්ගල	
නාශක	බිේ	මේබැෝේබැ	භාවිතය,	ස�වාර්ධානය,	නිෂ්පැාදනය,	ගබැඩාා	කිරීමා	මේහෝ	හුවාමාාරු	කිරීමා	
මේහෝ	මේවානත්	ඕනෑමා	මේකමේනකුට	එමේස්	කිරීමාට	ආධාාර	මේනාකළ	යුතුය.	එමේස්මා,	ඔවුන්	විසින්	
දැනට	පැවාතින	සියළුමා	පුද්ගල	නාශක	බිේ	මේබැෝේබැ	ස�චිත	විනාශ	කළ	යුතු	අතර	නිේචිත	
කාලයක්	තුළදී	මේමාමා	උපැා�ග	වාල	දමාා	ඇති	ඉඩාේ	වාලින්	ඒවාා	ඉවාත්	කළ	යුතුය.

බේපැාකුරු බේබෝම්බ
මේපැාකුරු	මේබැෝේබැ	පිළිබැෙ	සේමුතිය	මාඟින්	(2008)	මේපැාකුරු	මේබැෝේබැ	(කුඩාා	පුපුරන	සුලු	උණ්ඩා	
විශාල	 ප්රමාාණායක්	 නිකුත්	 කරන	 මේබැෝේබැ,	 මේෂල්මේවාඩි,	 මේරාකට්,	 මේහෝ	 මිසයිල)	 භාවිතය,	
නිෂ්පැාදනය,	ගබැඩාා	කිරීමා	හා	හුවාමාාරු	කිරීමා	තහනේ	කරයි.	මේමාමා	තහනේවාලට	අමාතරවා,	
මේපැාකුරු	මේබැෝේබැ	සතු	රාජායයන්	ඔවුන්මේේ	මේමාමා	ආයුධා	ස�චිත	විනාශ	කිරීමා	සහ	මේපැාකුරු	
මේබැෝේබැ	අවාමේේෂ	මාඟින්	දූෂිත	වූ	ඉඩාේ	වාලින්	ඒවාා	ඉවාත්	කිරීමා	(අතීත	ගැටුමාකින්	මේේෂ	වූ	
පුපුරා	මේනාගිය	මේපැාකුරු	මේබැෝේබැ	සහ	කුඩාා	උණ්ඩා)	අවාශයමේේ.	මේපැාකුරු	මේබැෝේබැ	ප්රහාරවාල	
වින්දිතයින්ට	ආධාාර	සැපැයීමා	සෙහා		විමේේෂිත	බැැඳීේ	ද	පැවාතී.
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අබේනකුත් සාම්ප්රදායික අවි
1980	අධික	මේලස	හානිදායක	මේහෝ	ඉවාක්	බැවාක්	මේනාමාැති	ප්රතිවිපැාක	සහිත	යේ	නිේචිත	
සාේප්රදායික	 අවි	 භාවිතය	 තහනේ	 මේහෝ	 සීමාා	 කිරීේ	 පිළිබැෙ	 සේමුතිය	 (CCW)	 තුළද	 යේ	
නිේචිත	වාර්ගමේේ	ආයුධා	පිළිබැෙ	තහනේ	සහ	සීමාා	කිරීේ	ඇතුළත්	මේේ:
• (CCW)	හි	පැළමු	සන්ධාානය	විසින්	එක්ස්	කිරණා	මාඟින්	අනාවාරණාය	කරගත	මේනාහැකි	

කැබැලි	 මාඟින්	මානුෂය	 ශරීරයට	තුවාාල	 සිදු	කිරීමා	 මූලික	 පැරමාාර්ථාය	කරගත්	 ඕනෑමා	
ආයුධායක්	භාවිතය	තහනේ	කරයි.

• II	වාන	සන්ධාානය	මාඟින්	බිේ	මේබැෝේබැ	භාවිතය	(පුද්ගල	නාශක	සහ	වාාහන	නාශක	යන	
මේදකමා),	මාර	උගුල්	සහ	මේවානත්	සමාාන	උපැා�ග	භාවිතය	තහනේ	මේහෝ	සීමාා	කරයි.	මේමාමා	
සන්ධාානය	1996	දී	ස�මේශෝධානය	කර	නවා	මේරගුලාසි	එකතු	කරන	ලදි.	

• III	වාන	සන්ධාානය	මාඟින්	ගිනි	අවුලුවාන	සුළු	ආයුධා	මේහෝ	නාපැාේ	මේබැෝේබැ	(napalm	
bombs)	සහ	ගිනි	දැල්	විසි	කරනයන්	වාැනි	ගින්මේනන්	මේහෝ	තාපැමේේ	ක්රියාකාරීත්වාය	
තුළින්	 වාස්තූන්	 ගිනි	 තැබීමා	 සෙහා	 මේහෝ	 පුද්ගලයින්	 පුළුස්සා	 දැමීමා	 සෙහා	 මූලික	
වාශමේයන්	නිර්මාාණාය	කර	ඇති	ආයුධා	භාවිතය	පැාලනය	කරයි.

• IV	වාන	සන්ධාානය	මාඟින්	ස්ථිර	අන්ධාභාවාය	ඇති	කිරීමා	සෙහා	විමේේෂමේයන්	නිර්මාාණාය	
කරන	ලද	මේල්සර්	ආයුධා	භාවිතය	සහ	විකිණීමා	තහනේ	කරයි.

• V	වාන	සන්ධාානය	මාඟින්	ගැටුමාකට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවා	විසින්	යුද්ධාමේේ	පිපිරුේ	මේේෂ	
(පුපුරා	මේනාගිය	සහ	අතහැර	 දැමූ	අවි)	නිසා	ඇති	විය	හැකි	අනතුරු	අවාමා	කිරීමාට	
පියවාර	ගැනීමා	අනිවාාර්ය	කරයි.

ආරේභමේේදී	CCW	සහ	එහි	සන්ධාාන	අදාළ	වූමේේ	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	
පැමාණාක්	වුවාද	(1996	දී	ස�මේශෝධානය	කරන	ලද	II	වාන	සන්ධාානය	හැර),	2001	මේදසැේබැර්	
21	 වාන	 දින	සිදු	කළ	සේමුතිමේේ	 1	 වාන	වාගන්තිය	ස�මේශෝධානය	මාඟින්	මේමාමා	ගිවිසුේවාල	
අදාළත්වාය	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	දක්වාා	පුළුල්	මේකරිණි.	

රසායනික හා ජීවා විදයාත්මාක අවි
පැළමු	මේලෝක	යුද්ධාමේයන්	පැසු	රසායනික	හා	ජීවා	විදයාත්මාක	අවි	භාවිතය	අන්තර්ජාාතික	ප්රජාාවා	
විසින්	තහනේ	කරන	ලදී	 (1925	හුස්මා	හිරවීමා,	 විෂ	මේහෝ	 මේවානත්	වාායූන්	සහ	බැැක්ටීරියා	
විදයාත්මාක	යුද	විධික්රමා	භාවිතය	තහනේ	කිරීමා	සෙහා	වූ	සන්ධාානය).	මේමාමා	ආයුධා	භාවිතය,	
ස�වාර්ධානය,	 ස�චිත	 තබැා	 ගැනීමා	 සහ	 විකිණීමා	 තහනේ	 කිරීමා	 සහ	 ස�චිත	 විනාශ	 කිරීමා	
අනිවාාර්ය	කිරීමා	මාඟින්	1972	(ජීවා	විදයාත්මාක	අවි	පිළිබැෙ	සේමුතිය)	සහ	1993	(රසායනික	
අවි	 පිළිබැෙ	 සේමුතිය)	 දී	 මේමාමා	 තහනමා	 බැලාත්මාක	 කරන	 ලදි.	 රසායනික	 අවි	 පිළිබැෙ	
සේමුතිය	මාඟින්	යුද	විධික්රමායක්	මේලස	කැරලි	මාර්දන	කාරක	(නිද.	කඳුළු	ගෑස්)	භාවිතය	ද	
තහනේ	කර	ඇත.
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නයෂ්ටික අවි
නයෂ්ටික	අවි	භාවිතය	සේබැන්ධාමේයන්	විස්තරාත්මාක	මේහෝ	විේවීය	තහනමාක්	මේනාමාැත.	1968	
නයෂ්ටික	අවි	වායාප්තිය	වාැළැක්වීමේේ	ගිවිසුමා	මාඟින්	නයෂ්ටික	අවි	වායාප්තිය	වාැළැක්වීමා	සහ	
නයෂ්ටික	නිරායුධාකරණාමේේ	ඉලක්කය	ඉදිරියට	මේගන	යාමා	මූලිකවා	අරමුණු	කරයි.

මේකමේස්	 වුවාද,	 1996	 දී,	 අන්තර්ජාාතික	 යුක්ති	 අධිකරණාය,	 උපැමේද්ශාත්මාක	 මාතමේේදී,	
විමේේෂමේයන්මා	මේවාන්මේකාට	හඳුනාගැනීමේේ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	මූලධාර්මාය	සහ	
අනවාශය	පීඩාා	පැමුණුවීමාට	එමේරහි	තහනමා	වාැනි	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතීන්	නයෂ්ටික	
අවි	සෙහා	අදාළ	වාන	බැවා	තහවුරු	කමේේය.	මේමාමා	රීති	සහ	සේබැන්ධිත	අමේනකුත්	රීති	නයෂ්ටික	
අවිවාලට	අදාළ	කරමින්	අධිකරණාය	එළැඹි	නිගමානය	වූමේේ	“නයෂ්ටික	අවි	තර්ජානය	මේහෝ	
භාවිතය	මේපැාදුමේේ	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	බැලපැාන	අන්තර්ජාාතික	නීතිමේේ	රීතීන්ට	පැටහැනි	
විය	 හැකි	 බැවායි”.	 මේකමේස්	 නමුදු,	 රාජායයමේේ	 පැැවාැත්මාට	 තර්ජානයක්	 වාන	 අතිශය	 දරුණු	
වාාතාවාරණායකදී	පැවාා,	නයෂ්ටික	අවි	භාවිතා	කිරීමා	නීතයානුකූලද	යන්න	තීරණාය	කිරීමාට	
අධිකරණායට	මේනාහැකි	විය.

2011	දී	අන්තර්ජාාතික	රතු	කුරුස	හා	රතු	අඩාසෙ	වායාපැාරමේේ	නිමේයෝජිතයින්මේේ	කවුන්සලය	
විසින්	(ICRC,	රතු	කුරුස	හා	රතු	අඩාසෙ	සමාාජායන්මේේ	ජාාතයන්තර	සේමේේලනය	සහ	සියලුමා	
ජාාතික	රතු	කුරුස	හා	රතු	අඩාසෙ	සමාාජායන්මේගන්	සමාන්විත)	නයෂ්ටික	අවි	සේබැන්ධාමේයන්	
වායාපැාරය	 දරන	 ස්ථාාවාරය	 දැක්මේවාන	 “නයෂ්ටික	 අවි	 මුළුමානින්මා	 තුරන්	 කිරීමා	 උමේදසා	
කටයුතු	කිරීමා”	යන	අතිශය	වාැදගත්	මේයෝජානාවා	සේමාත	කරන	ලදී.	නයෂ්ටික	අවිවාල	කිනේ	
මේහෝ	භාවිතයක්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	රීති	සමාඟ	විමේේෂමේයන්මා	මේවාන්	මේකාට	
හඳුනා	 ගැනීමා,	 පූර්වාාරක්ෂාවා	 සහ	සමාානුපැාතිකත්වාය	 යන	 රීතීන්	සමාඟ	 මේකමේස්	 අනුකූල	
වාන්මේන්ද	සලකා	බැැලීමා	කවුන්සලයට	දුෂ්කර	වූ	බැවා	මේයෝජානා	සේමාතය	දැක්විය.	නැවාත	
කිසිදු	දිමේනක	නයෂ්ටික	අවි	භාවිතා	මේනාකිරීමා	තහවුරු	කිරීමාටත්	අන්තර්ජාාතික	ගිවිසුමාක්	
මාඟින්	නයෂ්ටික	අවි	තහනේ	කිරීමා	හා	තුරන්	කිරීමාට	යුහුසුලු	සහ	අධිෂ්ඨාානශීලි	සාකච්ඡා	
පැැවාැත්වීමා	සෙහාත්	එමාඟින්	සියලු	රාජායයන්මේගන්	ආයචානා	කරන	ලදි.

නවා ආයුධ අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතියට අනුකූල වාන බවාට 
සහතික කිරීමා
ආයුධා	තාක්ෂණාමේේ	වාර්ධානයන්	සහ	රාජායයන්	විසින්	නවා	ආයුධා	අත්කර	ගැනීමා	නියාමානය	
කිරීමාට	ද	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	උත්සාහ	කරයි.	1	වාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	36	
වාන	වාගන්තිය	අනුවා,	සෑමා	රාජාය	පැාර්ශවායක්මා,	අධායයනය	කරන,	ස�වාර්ධානය	කරන,	අත්පැත්	
කර	ගන්නා	මේහෝ	සේමාත	කරන	ඕනෑමා	නවා	ආයුධායක්,	යුද	විධික්රමා	මේහෝ	ආකාර	භාවිතයක්	
එමා	රාජායය	බැැඳී	ඇති	අන්තර්ජාාතික	නීතිමේේ	රීති	වාලට	අනුකූල	වාන	බැවාට	සහතික	කළ	යුතුය.	
මේේ	සෙහා	සිදු	කරන	ලද	ඇගයීේවාලින්	එමා	රාජායමේේ	අන්තර්ජාාතික	බැැඳීේවාලට	අනුකූලවා	
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රාජාය	�ාවාන්ට	යුද්ධා	කළ	හැකි	බැවා	තහවුරු	කිරීමාට	දායක	මේේ.
යුද විධික්රමා
ගිවිසුේ	සහ	චාාරිත්රාානුකූල	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යටමේත්	යුද	විධික්රමා	ගණානාවාක්	
විමේේෂමේයන්	තහනේ	කර	ඇත.	නිදසුන්	කිහිපැයක්	පැහතින්	දක්වාා	ඇත.

සමාාවා දීමා  ප්රතික්බේෂ්පැ කිරීමා
කිසිදු	සමාාවාක්	මේනාදිය	යුතු	බැවාට	නිමේයෝග	කිරීමා	සහ	ඒ	බැවාට	විරුද්ධාවාාදිමේයකුට	තර්ජානය	
කිරීමා	මේහෝ	මේමාමා	පැදනමා	මාත	පිහිටා	එදිරිවාාදිකේහි	නිරත	වීමා	තහනේ	මේේ.	සතුරු	හමුදාවාන්ට	
යටත්	වීමාට	සහ	සිරකරුමේවාකු	මේලස	භාරයට	නතු	වීමාට	අවාස්ථාාවාක්	ලබැා	දිය	යුතුය.	තුවාාල	
ලැබූ	මේසබැළුහට	මේගෞරවාය	හා	ආරක්ෂාවා	ලබැා	දිය	යුතුය.

බේකාල්ලකෑමා
මේකාල්ලකෑමා	 -	ආක්රමාණික	මේහෝ	 ජායග්රාහි	 හමුදාවාක්	 විසින්	සතුරාමේේ	 යටත්	 වාැසියන්මේේ	
මේපැෞද්ගලික	මේද්පැළ	බැලහත්කාරමේයන්	අල්ලා	ගැනීමා	තහනේ	මේේ.	

නිරාහාරවා තැබීමා
යුද	 විධික්රමායක්	 මේලස	 සිවිල්	 ජානතාවා	 නිරාහාරවා	 තැබීමා	 තහනේය.	 සිවිල්	 ජානතාවාමේේ	
පැැවාැත්මා	 සෙහා	 අතයවාශය	 දෑ	 වාලට	 ප්රහාර	 එල්ල	කිරීමා,	 විනාශ	කිරීමා,	 ඉවාත්	කිරීමා	 මේහෝ	
නිෂ්ප්රමේයෝජාන	බැවාට	පැත්කිරීමාද	තහනේ	මේේ.	

විේවාාස භාංග කිරීමා
විේවාාසභ�ග	වාන	ක්රියාවාලට	මේයාමුවීමා	මාඟින්	සතුමේරකු	ඝාාතනය	කිරීමා,	තුවාාල	සිදු	කිරීමා	මේහෝ	
අල්ලා	ගැනීමා	තහනේ	මේේ.	 1	වාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	37	වාන	වාගන්තිය	විේවාාසභ�ග	
කිරීේ	යන්න	අර්ථා	දක්වාන්මේන්,	“සන්නද්ධා	ගැටුමාක	දී	අදාළ	වාන	අන්තර්ජාාතික	නීතිමේේ	රීති	
යටමේත්	සැලමේසන	ආරක්ෂණායක්	මේලස	මේහෝ	අනුමාැතිය	ලබැාදීමාට	බැැදී	ඇති	බැවා	හඟවාමින්	
සතුරාමේේ	 විේවාාසය	 ඇති	 කිරීමාට	 ආමාන්ත්රාණාය	 කරනු	 ලබැන	 සහ	 සතුරාට	 ඒ	 පිළිබැෙවා	
විේවාාසයක්	මේගාඩා	නගමින්	එකී	විේවාාසය	කඩා	කිරීමේේ	මේච්තනාමේවාන්	කරනු	ලබැන	ක්රියා”	
මේලසය.	නිදසුනක්	 වාශමේයන්,	 සතුරු	 යුද	 භටමේයකුට	 පැහර	 දීමා	 සෙහා	 වා�ක	 මේලස	තුවාාල	
මේහෝ	අසනීපැ	ඇති	බැවා	මාවාා	පැෑමා	මේමායට	ඇතුළත්	ය.	යුද	ප්රමේයෝග,	එනේ	ජාාතයන්තර	නීතිය	
උල්ල�ඝානය	මේනාකරන	සතුරා	වායාකූල	කිරීමාට	අදහස්	කරන	ක්රියාවාන්	සහ	විේවාාසභ�ග	
කිරීමාට	එමේරහි	තහනමාට	ගරු	කරන	ක්රියාවාන්	තහනේ	මේනාමේේ.	නිදසුනක්	වාශමේයන්,	මේවාස්	
මාාරු	කිරීමා,	උපැාය	දූතයන්	මේයදවීමා,	වායාජා	මේමාමේහයුේ	සහ	වාැරදි	මේතාරතුරු	ලබැාදීමා	මේමායට	
ඇතුළත්	මේේ.	
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  13. ලාංඡන භාාවිතය සහ ඒවාාබේ� ආරක්ෂාවා   
 සම්බන්ධබේයන් පැවාතින අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී  
 නීතිබේ� විධිවිධාන බේමාානවාාද?

රතු	කුරුසය,	රතු	අඩාසෙ,	රතු	සි�හයා	හා	සූර්යයා,	සහ	රතු	පැළිඟුවා	යන	ලා�ඡන	අන්තර්ජාාතික	
වාශමේයන්	පිළිගත්	ලා�ඡන	 වාන	 අතර,	 අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	 යටමේත්	සන්නද්ධා	
ගැටුමාකදී	තුවාාල	වූ	සහ	මේරෝගී	වූ	පුද්ගලයින්ට	හිමි	මාධායස්ථා	සහ	අපැක්ෂපැාතී	සහය	සහ	
ආරක්ෂණාය	 දක්වාන	 දෘෂයමාාන	 ප්රකාශනයයි.	 මේමාමා	 ලා�ඡන	 මාඟින්	 එකිමේනකට	 මේවානස්	
කාර්යයන්	ද්විත්වායක්	ඉටු	කරයි.	ඉන්	එකක්	වානුමේේ	සන්නද්ධා	ගැටුමාක්	අතරතුරදී	සන්නද්ධා	
බැලකා	වාල	නෛවාදය	නිලධාාරීන්,	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන	මාාධාය	මේමාන්මා	ආගමික	කාර්ය	මාණ්ඩාල	
මේවාත	ලබැා	දී	ඇති	ආරක්ෂණාය	මේපැන්වාන	ස�ඥාවාක්	මේලස	ක්රියා	කිරීමායි	(ආරක්ෂකයක්	මේලස	
භාවිතය).	 අමේනක්	කාර්යය	නේ,	යේ	පුද්ගලමේයක්	මේහෝ	මේද්පැලක්	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	
සහ	රතු	අඩාසෙ	වායාපැාරයට	සේබැන්ධා	බැවා	මේමාමා	ලා�ඡන	මාඟින්	දැක්වීමායි	(දර්ශකයක්	මේලස	
භාවිතය).
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මේමාමා	 වායාපැාරයට,	 ඉහතින්	 දැක්වූ	 පැරිදි,	 ICRC,	 රතු	කුරුස	සහ	 රතු	 අඩාසෙ	සමාාජායන්හි	
ජාාතයන්තර	සේමේේලනය,	සහ	සියලුමා	ජාාතික	රතු	කුරුස	සහ	රතු	අඩාසෙ	සමාාජා	ඇතුළත්	මේේ.

ආරක්ෂක උපැාංගයක් බේලස භාාවිතය
මේගාඩාබිමේේදී,	මුහුමේද්දී	සහ	ගුවාමේන්දී	ආරක්ෂක	උපැා�ගයක්	මේලස	සන්නද්ධා	බැලකා	නෛවාදය	
මේස්වාාවාන්	විසින්	මේයාදා	ගැනීමා	ලා�ඡනමේයන්	මූලිකවාමා	අදහස්	මේකරිණි.	මීට	අමාතරවා,	නිසි	
මාහජාන	අධිකාරීන්මේේ	ප්රකාශිත	අනුමාැතිය	සහිතවා	සහ	ඔවුනමේේ	පැාලනය	යටමේත්,	සන්නද්ධා	
ගැටුේ	අතරතුරදී	තුවාාල	වූ,	මේරෝගී	වූ,	සහ	මුහුදුබැත්	වූ	පුද්ගලයන්ට	සැලකීමාට	සහ	ඔවුනමේේ	
රැකවාරණාය	සෙහා	අනුයුක්ත	කර	ඇති	සිවිල්	නෛවාදය	නිලධාාරීන්,	මේරෝහල්	සහ	අමේනකුත්	
සිවිල්	නෛවාදය	 ඒකක,	 සහ	 ප්රවාාහන	 ද	 මේමාමා	ආරක්ෂක	ලා�ඡන	භාවිතා	 කරයි.	 සන්නද්ධා	
ගැටුේ	කාලවාලදී	යේ	නිේචිත	පුද්ගලයින්	සහ	වාස්තූන්	මේවාත	හිමි	ආරක්ෂණාය	නිමේයෝජානය	
කිරීමා	 ලා�ඡන	 මාඟින්	 මූලිකවා	 අමේප්ක්ෂා	 කිරීමා	 මාත,	 එමා	 ලා�ඡන	 මේබැාමේහෝ	 දුරකට	 වුවාද	
දෘශයමාාන	වාන	මේලස	ප්රමාාණාමේයන්	විශාල	විය	යුතුය.	ලා�ඡන,	එනයින්මා	ආරක්ෂණාය	ප්රදානය	
මේනාකරයි.	සරලවා	ගත්	කළ,	ලා�ඡන	වානාහි	ජිනීවාා	සේමුති	සහ	ඒවාාමේේ	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	
විසින්	සලසනු	ලබැන	ආරක්ෂණාමේේ	දෘශයමාාන	සලකුණායි.

දර්ශ්යක උපැාංගයක් බේලස භාාවිතය
යුද්ධාය	අතරතුරදී	මේහෝ	සාමා	කාල	තුළදී	යේ	පුද්ගලමේයකු	මේහෝ	වාස්තුවාක්	වායාපැාරයට	මේහෝ	ඊට	
අනුබැද්ධා	ආයතනයකට	සේබැන්ධා	බැවා	දැක්වීමේේ	දර්ශක	පැරමාාර්ථා	සෙහා	ද	ලා�ඡන	භාවිතා	
කරයි.	 මේමාහිදී,	 දර්ශක	සහ	ආරක්ෂක	භාවිතය	සේබැන්ධාවා	ඇති	විය	හැකි	 වායාකූල	තත්වා	
මාඟහැරීමා	සෙහා	ලා�ඡනය	ප්රමාාණාමේයන්	කුඩාා	ස්වාරූපැයක්	ගත	යුතුය.
දර්ශක	සහ	ආරක්ෂක	යන	පැරමාාර්ථා	ද්විත්වාය	මේවානුමේවාන්මා	සෑමා	කාලයකදීමා	ලා�ඡන	භාවිතා	
කිරීමාට	ICRC	සහ	ජාාතයන්තර	සේමේේලනයට	අයිතිය	පැවාතී.

ලාංඡන අවාභාාවිතා කිරීමා 
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	ප්රකාශිතවා	අනුමාත	කර	මේනාමාැති	විටදී,	සාමා	කාලය	
තුළ	මේහෝ	සන්නද්ධා	ගැටුමාක්	අතරතුර	ලා�ඡන	කුමාන	පැරමාාර්ථායකින්	මේහෝ	භාවිතා	කිරීමා	
තහනේ	අතර	එය	ලා�ඡන	අවාභාවිතා	කිරීමාකි.	අවාභාවිතය	ආකාර	තුනකි:
• වායාජා	 අනුකරණාය,	 මින්	 අදහස්	 වානුමේේ,	 හැඩාමේයන්	සහ/මේහෝ	 වාර්ණාමේයන්	 පිළිගත්	

ලා�ඡනයක්	හා	වායාකූල	තත්වායක්	මේගාඩා	නැඟිය	හැකි	ආකාරමේේ	සලකුණාක්	භාවිතා	
කිරීමායි;

• පැැහැර	 ගැන්මා,	 මේහෝ	 භාවිතා	 කිරීමාට	 හිමිකමාක්	 නැති	 ඕනෑමා	 පුද්ගලමේයකු	 මේහෝ	
ස�විධාානයක්	 විසින්	 ලා�ඡන	 භාවිතය	 (වාාණිජා	 වායාපැාර,	 නෛවාදය	 ආයතන	 මේහෝ	
ඖෂධාසැල්,	රාජාය	මේනාවාන	ස�විධාාන	මේහෝ	පුද්ගලයින්	යනාදී).	පැැහැර	ගැන්මා	යන්නට	
ලා�ඡන	භාවිතා	කිරීමාට	අනුමාැතිය	ලත්	පුද්ගලයින්	විසින්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීතිමේේ	රීති	ප්රකාරවා	ක්රියා	කිරීමාට	අසමාත්වීේ	ද	ඇතුළත්	මේේ;

• විේවාාසය	 භ�ග	 කිරීමා,	 මේහෝ	 සතුමේරකුවා	 ඝාාතනය	 කිරීමා,	 තුවාාල	 කිරීමා	 මේහෝ	 අල්ලා	
ගැනීමේේ	අරමුණින්	ආරක්ෂිත	තත්වාය	වායාජාවා	ඇඟවීමා	සෙහා	ලා�ඡන	භාවිතා	කිරීමා	
(12	වාන	ප්රේනය	බැලන්න).	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	තත්වායන්හිදී	විේවාාසය	
භ�ග	කිරීමේේ	අරමුණින්	ලා�ඡන	භාවිතය	යුද	අපැරාධායක්	මේේ
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යුද	 කාලය	 අතරතුරදී	 මේහෝ	 සාමා	 කාලය	 තුළදී	 ලා�ඡන	 අවාභාවිතා	 කිරීමා,	 අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 මාඟින්	 මේගාඩා	 නඟා	 ඇති	 ආරක්ෂණාය	 පිළිබැෙ	 සමාස්ත	 යාන්ත්රාණායමා	
අවාදානමේේ	 මේහළීමාක්	 විය	 හැක්මේක්	 එමාඟින්	 යුද්ධායක	 නිරතවා	 සිටින	 පැාර්ශවායන්	 විසින්	
ලා�ඡන	 වාල	 ආරක්ෂක	 කාර්යය	 පිළිබැෙවා	 තබැා	 ඇති	 විේවාාසය	 නැතිවී	 යා	 හැකි	 බැැවිනි.	
අවාභාවිතය	 මාඟින්,	 ලා�ඡන	 සතු	 මේපැාදු	 වාටිනාකමා	 යටපැත්	 කිරීමා	 මේ�තුමේවාන්	 මාානුෂීය	
අර්බුදකාරී	 තත්වායන්	 මාඟින්	 පීඩාාවාට	 පැත්	 පුද්ගලයින්ට	 සහ	 ප්රජාාවාන්ට	 වායාපැාරය	 මේවාත	
ආරක්ෂිත	 ප්රමේේශයට	 ඇති	 ඉඩාකඩා	 අවාහිර	 කරන	 අතර	 සහන	 සහ	 ආරක්ෂණා	 මේස්වාා	
සැපැයීමාට	ඇති	සිය	හැකියාවා	යටපැත්	කරයි.

යුද	කාලය	සහ	සාමා	කාලය	තුළදී	ලා�ඡන	අවාභාවිතා	කිරීමා	වාැළැක්වීමාට	සහ	ඊට	එමේරහිවා	
දඬුවාේ	ලබැා	දීමාට	මේමාන්මා	ප්රමාාණාවාත්	දඩා	සහ	දඬුවාේ	ඇතුළත්	කරමින්	ලා�ඡන	භාවිතා	කිරීමා	
සහ	ඒවාා	ආරක්ෂා	කිරීමා	පිළිබැෙ	නීති	පැැනවීමා	සෙහා	රාජායයන්	විසින්	පියවාර	ගත	යුතුය.

අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය මාඟින් විබේේෂබේයන් හඳුනාගත් ලාංඡන සඳහා කිසිදු ආගමික, 
වාාර්ගික, ජාාතිකත්වා බේහෝ බේද්ශ්යපැාලන වාටිනාකමාක් බේහෝ සම්බන්ධතාවායක් බේනාමාැත්බේත්ය.

ලාංඡන
ජිනීවාා	සේමුති	මාඟින්	ලා�ඡන	තුනක්	සෙහා	අවාකාශ	ලබැා	මේද්:	රතු	කුරුසය,	රතු	අඩාසෙ	
සහ	දැනට	භාවිතා	මේනාවාන	රතු	සි�හයා	සහ	රතු	සූර්යයා.

1. රතු කුරුසය, රතු අඩසඳ සහ රතු 
සිංහයා සහ රතු සූර්යයා
2005	 දී	 මේතවාන	 අතිමේර්ක	 සන්ධාානය	 විසින්	
අතිමේර්ක	 විමේේෂිත	 ලා�ඡනයක්	 හඳුන්වාා	 මේදන	
ලදි:	 රතු	 පැළිඟුවා	 (මේදවාන	 රූපැය	 බැලන්න).	
රතු	 පැළිඟුවා	 ලා�ඡනය	 ජිනීවාා	 සේමුති	 මාඟින්	
දක්වාා	ඇති	 ලා�ඡන	තුළින්	 අමේප්ක්ෂිත	 අරමුණු	
මේවානුමේවාන්	මේයාදා	 ගැනීමාටත්	 ඉන්	 දක්වාා	ඇති	
තත්වායන්	 යටමේත්	 භාවිතා	 කිරීමාටත්	 නිර්මිත	
වූවාකි.	 එමාඟින්	 රතු	 කුරුසය	 මේහෝ	 රතු	 අඩාසෙ	
ප්රදර්ශනය	කිරීමාට	අදහස්	මේනාකරන	රාජායයන්	
සෙහා	විකල්පැයක්	සපැයයි.
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2. රතු පැළිඟුවා
රතු	 පැළිඟුවා	 භාවිතා	 කිරීමාට	 තීරණාය	 කළ	
රාජායයන්මේේ	 ජාාතික	 සමාාජායන්	 විසින්	 දර්ශක	
පැරමාාර්ථා	 සෙහා	 දැනට	 භාවිතා	 වාන	 ලා�ඡන	
එකක්	මේහෝ	කිහිපැයක්	 ඊට	ඇතුලත්	කර	මේයාදා	
ගනියි.	 (3	වාන	රූපැය	බැලන්න.)	ප්රධාාන	විකල්පැ	

වානුමේේ	රතු	පැළිඟුවා	ලා�ඡනය	තුළ	රතු	කුරුසය,	රතු	අඩාසෙ	ඇතුළත්	කිරීමා	මේහෝ	රතු	
කුරුසය	සහ	රතු	අඩාසෙ	ඒ	තුළ	එක්වා	භාවිතා	කිරීමායි.	

3. රතු කුරුසය, රතු අඩසඳ, සහ රතු කුරුසය සහ රතු අඩසඳ එක්වා 
බේයදීමා
මේතවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	විසින්	රතු	පැළිඟුවා	භාවිතා	කිරීමාට	තීරණාය	කළ	රාජායයන්මේේ	
ජාාතික	සමාාජා	සෙහා	මේකාන්මේද්සි	මේදකක්	සේපූර්ණා	කිරීමා	මාත	මේවානත්	ලා�ඡනයක්	මේහෝ	
සලකුණාක්	රතු	පැළිඟුවා	තුළ	ඇතුළත්	කිරීමාට	ඉඩා	ලබැා	මේද්.	පැළමුවා,	අමේනක්	ලා�ඡනය	
මේහෝ	සලකුණා	දැනටමාත්	සක්රිය	මේලස	භාවිතා	වාන්නක්	විය	යුතුය.	මේදවානුවා,	එය	මේතවාන	
අතිමේර්ක	සන්ධාානය	සේමාත	කිරීමාට	මේපැර	සන්ධාාපැනලාභියා	ඔස්මේස්	(ස්විස්ටර්ලන්ත	
මේ�ඩාරල්	කවුන්සලය)	අමේනකුත්	ගිවිසුේකාර	පැාර්ශවායන්ටත්	 (ජිනීවාා	සේමුති	සෙහා	
පැාර්ශවා	වාන	අමේනකුත්	රාජායයන්)	ICRC	මේවාතත්	පැැවාති	සන්නිමේේදනය	තුළ	වූ	වාස්තුවාක්	
විය	යුතුය.	මේේ	වාන	විට,	මේමාකී	මේකාන්මේද්සි	මේදක	සපුරන	එකමා	අමේනකුත්	ලා�ඡනය	
වානුමේේ	ඊශ්රාලමේේ	ඊශ්රාලයීය	ජාාතික	සමාාජාය	විසින්	1930	ගණාන්	වාල	සිට	භාවිතා	කරන	
මේ�වි�මේේ	රතු	පැළිහයි	(Magen	David	Adom)		(4	වාන	රූපැය	බැලන්න).

   

4. රතු පැළිඟුවා තුළැ බේේවිේබේග් රතු 
පැළිහ
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 14. අතුරුදන් වූ පුද්ගලයින් සහ පැවුල් සබඳතා යථාාවාත්   
 කිරීමා සම්බන්ධවා අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය   
 කියන්බේන් කුමාක්ද?

ගැටුේ	සහ	වායසනයන්	මේභෞතික	තුවාාල	වාලට	වාඩාා	යමාක්	මේේෂ	කරයි:	දරුවාන්මේේ,	කලත්රායාමේේ	මේහෝ	
මේදමාේපියන්මේේ	ඉරණාමා	පිළිබැෙ	අවිනිේචිතතාමේවාන්	යුතු	අවුරුදු	ගණානාවාක්	පුරා	දිමේවාන	කටුක	
මේේදනාවාක්	උරුමා	කරමේදමින්	මිනිත්තු	කිහිපැයකදී	පැවුමේල්	සාමාාජිකයින්	එකිමේනකාමේගන්	මේවාන්	
කිරීමාට	කලබැලය,	ස�ත්රාාසය	සහ	භීතිය	තුළ	හැකියාවා	පැවාතී.	ජිනීවාා	සේමුති	සහ	ඒවාාමේේ	අතිමේර්ක	
සන්ධාාන	විසින්	විමේේෂමේයන්මා,	නිදහස	අහිමි	කරන	ලද	පුද්ගලයින්මේේ	මේතාරතුරු	වාාර්තා	තැබීමාට	
අදාළ	බැැඳීේ,	මියගිය	තැනැත්තන්ට	අදාළ	බැැඳීේ,	සහ	සිය	ඥාතීන්මේේ	ඉරණාමා	පිළිබැෙ	දැනගැනීමාට	
පැවුල්	මේවාත	ඇති	අයිතියට	අදාළ	බැැඳීේ	සපැයමින්	පුද්ගලයින්	අතුරුදහන්	වීමා	වාැළැක්වීමා	තහවුරු	
කිරීමාට	ප්රයත්න	දරයි.
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නිදහස අහිමි කරන ලද පුද්ගලයින් 
සන්නද්ධා	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	සෑමා	පැාර්ශවායක්	විසින්මා	නිදහස	අහිමි	කරන	ලද	සියලු	පුද්ගලයින්මේේ,	
යුද	සිරකරුවාන්මේේ,	නිදසුනක්	මේලස,	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කළ	සිවිල්	වාැසියකුමේේ	
පුද්ගලික	මේතාරතුරු	වාාර්තා	තැබිය	යුතුය	(10	වාන	ප්රේනය	බැලන්න).	මේමාමා	මේතාරතුරු	අල්ලා	ගැනීමාට	
අදාළ	ආකෘති	පැත්රායක්	මේහෝ	පැරිපැාලනමාය	වාශමේයන්	නිදහස	අහිමි	කිරීමාට	අදාළ	පැත්රායක්	මේලස	යුද	
සිරකරුවාාට	මේහෝ	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කළ	පුද්ගලයාට	සැපැයිය	යුතුය.	මේමාමා	සියලු	
මේතාරතුරු	ආරක්ෂක	බැලයන්	මාාර්ගමේයන්,	එනේ,	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායන්මේේ	ලැදියාවාන්	
ආරක්ෂා	කිරීමාට	පැත්	කර	ඇති	මාධායස්ථා	රාජායයන්,	සහ	සතුරු	රාජායමේේ	සිටින	ඔවුනමේේ	ජාාතිකයින්	
(19	වාන	ප්රේනය	බැලන්න)	මේහෝ		ICRC	මාාර්ගමේයන්	ඥාතීන්	මේවාතද	යැවිය	යුතුය.	නිදහස	අහිමි	කළ	
පුද්ගලයින්ට	තමා	පැවුල්	සමාඟ	පැණිවුඩා	හුවාමාාරු	කරගැනීමාටද	අයිතිය	තිමේබ්	(මේකමේස්	මේවාතත්	පැරමා	
හමුදා	අවාශයතාවායක්	මාත,	සන්නිමේේදනයට	ඇති	අයිතිය	සීමාා	කළ	හැකිය).

මිය ගිය තැනැත්තන්
ගැටුමාට	සේබැන්ධා	එක්	එක්	පැාර්ශවා	විසින්	මිය	ගිය	තැනැත්තන්	මේසවීමාට,	එකතු	කිරීමාට	සහ	ඉවාත්	
කිරීමාට	මේමාන්මා	මාෘත	ශරීර	පැැහැර	ගැනීමා	වාැළැක්වීමාට	ගත	හැකි	සියලු	මා	ක්රියාමාාර්ග	ගත	යුතුය.	මිය	
ගිය	තැනැත්තාමේේ	පැාර්ශවාය	මේහෝ	ඔහුමේේ/ඇයමේේ	ඥාතීන්	විසින්	මිය	ගිය	තැනැත්තාමේේ	මේේෂයන්	
ඉල්ලා	සිටින	විට,	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවා	විසින්	එකී	මේේෂයන්	ආපැසු	භාරදීමා	සෙහා	පැහසුකේ	
සැපැයීමාට	ප්රයත්න	දැරිය	යුතුය.	මිය	ගිය	තැනැත්තන්වා	මේගෞරවා	සේප්රයුක්තවා	බැැහැර	කළ	යුතු	අතර	
ඔවුන්මේේ	මේසාමේහාන්වාලට	ගරු	කිරීමා	සහ	ඒවාා	නිසි	අයුරින්	නඩාත්තු	කිරීමා	කළ	යුතුය.	මිය	ගිය	
තැනැත්තාවා	හඳුනාගැනීමා	පිණිස	ඔවුන්මේේ	අවාසන්	කටයුතු	කිරීමාට	මේපැරාතුවා	පැවාතින	සියලුමා	
මේතාරතුරු	වාාර්තාගත	කළ	යුතු	අතර	ඔවුන්මේේ	මේසාමේහාන්	පිහිටි	ස්ථාානය	සලකුණු	කළ	යුතුය.	

දැන ගැනීමාට ඇති අයිතිය
අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	පැාර්ශවායන්	විසින්	අතුරුදහන්	වූ	පුද්ගලයින්මේේ	ඉරණාමා	පිළිබැෙවා	
පැැහැදිලි	කිරීමාට	අවාශය	ගත	හැකි	සෑමා	ක්රියාමාාර්ගයක්මා	ගත	යුතු	බැවා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	
මාඟින්	දක්වායි	(මේකාටුවා	බැලන්න);	තවාද,	සිය	ඥාතීන්මේේ	ඉරණාමා	සේබැන්ධාමේයන්	දැන	ගැනීමාට	
පැවුමේල්	සාමාාජිකයින්ට	අයිතියක්	ඇති	බැවා	එමාඟින්	සෙහන්	කරයි.	මූලධාර්මායානුකූලවා	ගත්	කළ,	
‘අතුරුදහන්	වූ	පුද්ගලමේයකුමේේ	පැවුමේල්	සාමාාජිකමේයකු’	යන්නට	සුදුසුකේ	ලබැන්මේන්	කවුරුන්ද	
යන්න	මේද්ශීය	නීතිය	මාඟින්	අර්ථාකථානය	කරයි.	එමේස්	වුවාද,	සෑමා	නිර්වාචානයක්මා	අවාමා	වාශමේයන්	
ආසන්නතමා	ඥාතීන්	ඇතුළත්	කළ	යුතු	බැවා	දැක්වීමා	සෙහන්	කිරීමේමාහිලා	වාටී.	නිදසුන්	මේලස:
• වාල�ගු	විවාාහයකින්	මේහෝ	ඉන්	පැරිබැාහිරවා	උපැන්	දරුවාන්,	දරුකමාට	හදාගත්	දරුවාන්	සහ	සුළු	

දරුවාන්
• ජීවිත	සහකරුවාන්,	නීතයනුකූලවා	විවාාහ	වූ	මේහෝ	විවාාහ	මේනාවූ
• මේදමාේපියන්	(නැන්දණියන්,	මාාමාණ්ඩියන්	සහ	දරුකමාට	හදාගැනීමා	කළ	මේදමාේපියන්)
• එකමා	 මේදමාේපියන්මේගන්	 මේහෝ	 මේවානස්	 මේදමාේපියන්මේගන්,	 උපැත	 ලද	 සමේහෝදරයින්	 සහ	

සමේහෝදරියන්	මේහෝ	හදාගත්	සමේහෝදරයින්	සහ	සමේහෝදරියන්
ගැටුමාට	සේබැන්ධා	එක්	එක්	පැාර්ශවාය	විසින්	සතුරු	පැාර්ශවාය	විසින්	අතුරුදහන්	බැවා		 	
වාාර්තා	කළ	පුද්ගලයින්	මේසවිය	යුතුය.

අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	ගිවිසුේ	රීති	එතරේ	වාර්ධානය	වූ	ඒවාා	මේනාමේේ.	
මේකමේස්	 වුවාද,	 ඉහත	 විස්තර	කළ	 මේබැාමේහෝ	 රීති,	 චාාරිත්රාානුකූල	නීතිය	 මේලස	 අන්තර්ජාාතික	සහ	
අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	ද්විත්වායටමා	අදාළ	මේේ.
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අතුරුදහන්වූ පුද්ගලයින්	 යනු	 තමා	 පැවුල්	 විසින්	කිසිදු	 මේතාරතුරක්	 මේනාදන්නා	 පුද්ගලයින්	 සහ/මේහෝ	
අන්තර්ජාාතික	මේහෝ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	මේහෝ	මේවානත්	යේ	ප්රචාණ්ඩාකාරී	තත්වායක	
ප්රතිඵලයක්	මේලස,	විේවාාස	කළ	හැකි	මේතාරතුරු	මාත	අතුරුදහන්	වී	ඇති	බැවාට	වාාර්තා	වාන	පුද්ගලයින්	මේේ.

මිනිසුන්	 අතුරුදහන්	 විය	 හැකි	 වාාතාවාරණායන්	 විවිධාාකාර	 මේේ.	 පැහතින්	 දැක්මේවාන්මේන්	 ඊට	 නිදසුන්	
කිහිපැයකි	:
• සන්නද්ධා	බැලකා	මේහෝ	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	මේවාත	බැැඳුණු	සිය	ඥාතීන්	හා	සේබැන්ධාතා	පැැවාැත්වීමා	

සෙහා	ක්රමායක්	මේනාමාැති	වීමා	මාත	මේබැාමේහෝ	විට	පැවුල්	වාලින්	එමා	තැනැත්තන්	හා	සේබැන්ධාතාවාය	
ගිලිමේ�.	 සන්නද්ධා	බැලකා	 මේහෝ	 සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේවාල	සාමාාජිකයින්	ක්රියාන්විතය	 අතරතුරදී	
මිය	යන	විට	දී	ඔවුන්	සතුවා	අනනයතා	ස�මේක්ත	වාැනි	අනනයතාවාය	පිළිබිඹු	කිරීමේමාහිලා	අවාශය	
ආකාරයකින්	සමාන්විත	මේනාමේවාන්මේන්	නේ	එමා	පුද්ගලයින්	අතුරුදහන්	වූවාන්	මේලස	ප්රකාශ	කරයි.

• අල්ලා	ගන්නා	ලද,	අත්අඩා�ගුවාට	ගන්නා	ලද	මේහෝ	පැැහැර	ගන්නා	ලද	තැනැත්තන්	රහසිගතවා	සිර	
අඩාස්සිමේේ	මේහෝ	මේනාදන්නා	ස්ථාානයක	මේහෝ	රෙවාා	තබැා	ගත	හැකි	අතර	රෙවාා	තබැා	ගැනීමේේදීමා	මිය	
යා	හැකිය.	මේමාවාැනි	මේබැාමේහෝ	අවාස්ථාා	වාලදී,	ඔවුන්	මේකාමේ�	සිටිත්	දැයි	ඔවුනමේේ	පැවුල්	මේනාදන්නා	
අතර,	 එමා	 තැනැත්තන්වා	 බැැලීමාට	 මේහෝ	 ඔවුන්	 සමාඟ	 පැණිවුඩා	 හුවාමාාරු	 කරගැනීමාට	 අවාසර	
මේනාලැමේබ්.	මේබැාමේහෝ	විටදී,	නිදහස	අහිමි	කරන	ලද	පුද්ගලයින්	පිළිබැෙ	මේතාරතුරු	(අත්අඩා�ගුවාට	
ගැනීමා,	රෙවාා	තබැා	ගැනීමා,	මාරණාය	මේහෝ	භූමාදානයට	අදාළ	දිනය	හා	ස්ථාානය)	වාාර්තා	මේනාකරයි;	
නැතමේහාත්	එවාැනි	මේතාරතුරු	ඇතුළත්	වාාර්තා	සඟවාා	තැබීමා	මේහෝ	විනාශ	කිරීමා	සිදු	කරයි.

• සමූහ	ඝාාතන	වාලින්	පැසුවාද	මේබැාමේහෝ	පුද්ගලයින්	අතුරුදහන්වූවාන්	මේලස	වාාර්තා	මේේ.	මේබැාමේහෝ	
අවාස්ථාා	වාල,	වින්දිතයින්මේේ	මාෘත	ශරීර	ඔවුන්	මිය	ගිය	ස්ථාාන	වාලමා	අත්හැරදැමීමා,	කඩිමුඩිමේේ	
වාළදැමීමා,	මේවානත්	ස්ථාානයකට	ප්රවාාහනය	කර	තිබීමා	මේහෝ	විනාශ	කිරීමා	පැවාා	දැකිය	හැකි	මේේ.

• අවාතැන්	වූ	පුද්ගලයින්	සහ	සරණාාගතයින්,	ගැටුමා	මේ�තුමේවාන්	හුමේදකලා	වූ	පුද්ගල	කණ්ඩාායේ	සහ	
අත්පැත්	කරගත්	ප්රමේද්ශ	වාල	ජීවාත්	වාන	පුද්ගලයින්හට	සිය	ප්රියාදරයන්	මේවාත	පැණිවිඩා	ලබැා	දී	ගත	
මේනාහැකි	විය	හැකිය.	මේමාමා	වාාතාවාරණායන්	මාඟින්	දීර්ඝා	මේවාන්වීේ	නිර්මාාණාය	කළ	හැකිය.

• ගැටුේ	පැවාතින	ප්රමේද්ශයන්මේගන්	පැලා	යෑමාට	කරන	බැලපැෑමාට	හසුවූ	සිය	පැවුල්	වාලින්	මේවාන්	වීමා,	
සන්නද්ධා	බැලකා	මේහෝ	සන්නද්ධා	කණ්ඩාායේ	සෙහා	බැලහත්කාරමේයන්	සිදු	කරන	බැෙවාා	ගැනීේ,	
සිරගත	කිරීේ	මේහෝ	කඩිනමින්	සිදු	කරන	කුලවාද්දා	ගැනීේ	මාත	ළමුන්	ද	අතුරුදහන්	විය	හැකිය.

• අවාසාන	වාශමේයන්,	මාෘත	ශරීර	මේගාඩා	මේගන	පැේචාාත්	මාරණා	පැරීක්ෂණා	පැවාත්වාන	විටදී	මිය	ගිය	
පුද්ගලමේයකුමේේ	අනනයතාවාය	හඳුනා	ගැනීමාට	මාඟ	මේපැන්විය	හැකි	මේතාරතුරු	සෑමා	විටමා	නිසි	
මේලස	ගබැඩාා	කිරීමා	මේහෝ	කළමාණාාකරණාය	මේනාකරයි.
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බලහත්කාරබේයන් අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධබේයන් අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය 
ගනුබේදනු කරන්බේන් බේකබේේද?

බැලහත්කාරමේයන්	අතුරුදහන්	කිරීමේමාන්	සියලු	පුද්ගලයින්	ආරක්ෂා	කිරීමා	පිළිබැෙ	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	සේමුතිය	
(2006)	මාඟින්	‘බැලහත්කාර’	මේහෝ	බැලහත්කාරමේයන්	අතුරුදහන්	කිරීමා	යන්න	පැහත	පැරිදි	නිර්වාචානය	කරයි:

“රාජායමේේ	නිමේයෝජිතයින්	මේහෝ	රාජායමේේ	අනුමාැතිය,	සහමේයෝගය	මේහෝ	එකඟත්වාය	මාත	ක්රියා	කරන	පුද්ගලයින්	
මේහෝ	පුද්ගල	කණ්ඩාායේ	විසින්	සිදු	කරන	අත්අඩා�ගුවාට	ගැනීමා,	රෙවාා	තබැා	ගැනීමා,	පැැහැර	ගැනීමා	මේහෝ	මේවානත්	
ආකාරයකින්	නිදහස	අහිමි	කිරීමා	මාඟින්	සහ	පැසුවා	එකී	නිදහස	අහිමි	කිරීමා	පිළිගැනීමා	ප්රතික්මේෂ්පැ	කිරීමා	මේහෝ	
අතුරුදහන්	වූ	තැනැත්තාමේේ	ඉරණාමා	මේහෝ	මේකාමේ�	සිටිත්	දැයි	පිළිබැෙ	සැඟවීමා	මාඟින්	යේ	පුද්ගලමේයකුවා	නීතිමේේ	
ආරක්ෂණායට	පැරිබැාහිර	තැනැත්මේතකු	බැවාට	පැත්	කිරීමායි.”

බැලහත්කාරමේයන්	 අතුරුදහන්	 කිරීමා	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 රීති	 පැරාසයක්	 උල්ල�ඝානය	 කරන	
අතර	විමේේෂමේයන්මා,	අත්තමේනෝමාතික	මේලස	නිදහස	අහිමි	කිරීමාට	එමේරහි	තහනමා,	වාධාහි�සා	පැමුණුවීමා	සහ	
මේවානත්	කෲර	මේහෝ	අමාානුෂික	සැලකීේවාලට	එමේරහි	තහනමා	සහ	මිනී	මාැරීමාට	එමේරහි	තහනමා	වාැනි	තහනේ	
උල්ල�ඝානය	කරයි.	මීට	අමාතරවා,	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	වාලදී,	නිදහස	අහිමි	කරන	ලද	පුද්ගලයින්ට	
අදාළවා	 ලියාපැදි�චි	 කිරීමා,	 ස�චාාර,	 මේතාරතුරු	 හුවාමාාරු	 කිරීමා	 වාැනි	 පුළුල්	 අවාශයතා	 මාඟින්	 විමේේෂමේයන්මා,	
බැලහත්කරමේයන්	අතුරුදහන්	කිරීේ	වාැළැක්වීමා	අරමුණු	කර	මේගන	ඇත.	නිදහස	අහිමි	කරන	ලද	පුද්ගලයින්වා	
ලියාපැදි�චි	කිරීමා	ඇතුළු	ක්රමාමේේද	ඔස්මේස්	අතුරුදහන්	වීේ	වාැළැක්වීමා	සෙහා	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	
ගැටුමාක	දී	ද	පියවාර	ගත	යුතුය.	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	ප්රතිඵලයක්	මේලස	අතුරුදහන්	වූ	බැවා	වාාර්තා	වාන	පුද්ගලයින්ට	
අදාළවා	ගත	හැකි	සියලුමා	ක්රියාමාාර්ග	ගැනීමාටත්	ඔවුනමේේ	ඉරණාමා	සේබැන්ධාවා	පැාර්ශවා	සතු	ඕනෑමා	මේතාරතුරක්	
පැවුමේල්	සාමාාජිකයින්ට	ලබැා	දීමාටත්	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	එක්	එක්	පැාර්ශවාය	මේවාත	බැල	මේකමේරන,	පැවුල්	ජීවිතය	
සෙහා	වාන	ගරුත්වායට	අදාළ	රීතිමේේ	ආමේලෝකමේයන්ද	බැලහත්කරමේයන්	අතුරුදහන්	කිරීමාට	එමේරහි	තහනමා	
විවාරණාය	කළ	යුතුය.	මේමාමා	රීතීන්හි	සමුච්චිත	බැලපැෑමා	මාඟින්	කියාපැානුමේේ	බැලහත්කරමේයන්	අතුරුදහන්	කිරීමේේ	
පැරිචාය	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	තහනේ	කර	ඇති	බැවායි.
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ජාාතික බේතාරතුරු කාර්යාංශ්යය
ගැටුමාක	වායාප්තිය	සහ	සියලු	අල්ලා	ගැනීේ	මාත	සිය	බැලය	යටමේත්	රෙවාා	සිටින	යුද	
සිරකරුවාන්	සහ	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කිරීමාට	ලක්	වූවාන්	පිළිබැෙ	මේතාරතුරු	
ලබැා	ගැනීමාටත්	ලබැා	දීමාටත්	අදාළවා	නිළ	මේතාරතුරු	කාර්යා�ශයක්	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	
පැාර්ශවා	විසින්	ස්ථාාපිත	කළ	යුතු	බැවා	ජිනීවාා	සේමුති	(මේතවාන	ජිනීවාා	සේමුතිමේේ	122	
වාගන්තිය	හා	සිේවාන	ජිනීවාා	සේමුතිමේේ	136	වාන	වාගන්තිය	බැලන්න)	මාඟින්	දක්වායි.	සෑමා	
සටන්කාමී	පැාර්ශවායක්	විසින්මා	සිය	බැලය	යටමේත්	රෙවාා	සිටින	සියලු	යුද	සිරකරුවාන්	සහ	
පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කිරීමාට	ලක්	වූ	සිවිල්	වාැසියන්	පිළිබැෙවා	සිය	මේතාරතුරු	
කාර්යා�ශය	 දැනුවාත්	කළ	 යුතු	 අතර	 මේමාමා	 පුද්ගලයින්මේේ	ඥාතීන්වා	 හැකි	 ඉක්මානින්	
දැනුවාත්	කළ	හැකි	වාන	පැරිදි	ඔවුන්මේේ	අනනයතාවාය	සේබැන්ධා	දැනට	පැවාතින	සෑමා	
දත්තයක්මා	පැාමේ�	ලබැා	දිය	යුතුය.	ජිනීවාා	සේමුති	සෙහා	පැාර්ශවා	වාන	රාජායයන්මේේ	මේමාමා	
කාර්යා�ශ	මේබැාමේහෝ	විට	ජාාතික	රතු	කුරුස	මේහෝ	රතු	අඩා	සෙ	සමාාජා	යටමේත්	ක්රියාත්මාක	
මේේ.

මාධයමා බේතාරතුරු ගබේේෂණ ඒජාන්සිය
“මාධායස්ථා	 රාජායයක්	 තුළ	 යුද	 සිරකරුවාන්	 පිළිබැෙ	 මාධායමා	 මේතාරතුරු	 ඒජාන්සියක්		(A	
Central	Prisoners	of		War	Information	Agency)		පිහිටුවිය	යුතුය.	ජාාතයන්තර	
රතු	කුරුස	කමිටුවා	විසින්,	අවාශය	බැවා	මේපැනී	යන්මේන්	නේ,	එවාැනි	ඒජාන්සියක	ස�විධාානය	
පිළිබැෙවා	අදාළ	පැාර්ශවායන්ට	මේයෝජානා	කළ	හැකිය.	මේමාමා	ඒජාන්සිමේේ	කාර්ය	වානුමේේ	
නිළ	 මේහෝ	 පුද්ගලික	 මාාර්ග	 ඔස්මේස්	 යුද	 සිරකරුවාන්	 සේබැන්ධාමේයන්	 තමාන්	 මේවාත	
ලැමේබැන	සියලු	මේතාරතුරු	එකතු	කිරීමාත්	හැකි	ඉක්මානින්	ඒවාා	යුද	සිරකරුවාන්මේේ	රාජාය	
මේවාත	මේහෝ	යුද	සිරකරුවාන්	යැමේපැන	බැලය	මේවාත	සේමේේෂණාය	කිරීමාත්ය.”	 (මේතවාන	
ජිනීවාා	සේමුතිමේේ	123	වාන	වාගන්තිය;	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කළ	සිවිල්	
වාැසියන්ට	අදාළවා	සිේවාන	ජිනීවාා	සේමුතිමේේ	140	වාන	වාගන්තිය	වාැඩිදුරටත්	බැලන්න).	
ICRC	භාරමේේ	ක්රියාත්මාක	වාන	මේමාමා	ඒජාන්සිය	මාඟින්	සිරකරුවාන්	මේනාවාන	පුද්ගලයින්,	
සිවිල්	වාැසියන්	සහ	සරණාාගතයින්	වාැනි	අමේනකුත්	පුද්ගල	කාණ්ඩා	සේබැන්ධාමේයන්	සිදු	
කරන	සියලුමා	ක්රියාකාරකේ	ඉස්මාතු	කිරීමේේ	අරමුමේණාන්	1960	 දී	එහි	නාමාය	මාධායමා	
මේතාරතුරු	ගමේේෂණා	ඒජාන්සිය	(Central	Tracing	Agency)	මේලස	මේවානස්	කරන	ලදි.



64

 15. මාානුෂවාාදී ප්රබේේශ්යය සහ සහය සැපැයීමා    
 සම්බන්ධබේයන් අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී    
 නීතිබේයහි දැක්බේවාන්බේන් බේමාානවාාද?

අන්තර්ජාාතික	 මේහෝ	 අන්තර්ජාාතික	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 ගැටුේ	 මාානුෂවාාදී	 සහය	 සැපැයීමා	
සෙහා	සැලකිය	යුතු	අවාශයතා	ඇති	කරයි.	සිවිල්	වාැසියන්ට	මේබැාමේහෝ	විට	යුද්ධාය	නිසා	මූලික	
අවාශයතාවායන්	වාන	ආහාර,	ජාලය	සහ	නවාාතැන්	ආදිය	අහිමි	වාන	අතර	මේසෞඛාය	මේස්වාා	සහ	
අමේනකුත්	අතයවාශය	මේස්වාාවාන්	සෙහා	ප්රමේේශයන්ද	අහිමිමේේ.	ඒ	සදහා	බැලපැාන	මේ�තුන්	විවිධාය.	
යුද	මේමාමේහයුේ	මේ�තුමේවාන්	මේද්පැළ	විනාශ	විය	හැකි	අතර	බිේ	මේබැෝේබැ,	මේපැාකුරු	මේබැෝේබැ	මේහෝ	
යුද්ධාමේේ	මේවානත්	පිපිරුේ	මේේෂ	විසරණාය	මේ�තුමේවාන්	මේගාවි	බිේ	භාවිතා	කළ	මේනාහැකි	තත්වායට	
පැත්		විය	හැක.	
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සමාස්ත	ජානගහනයටමා	සිය	සේප්රදායික	ආදායේ	මාාර්ග	අතහැර,	ඔවුනමේේ		නිමේවාස්වාලින්	පිටවා	යාමාට	සිදු	විය	හැකිය.	
මීට	අමාතරවා,	සමාස්ත	රටවාල	මේහෝ	කලාපැයන්මේේ	ස්ථාාවාරභාවායට	දීර්ඝා	කාලීන	බැලපැෑේ	එල්ල	කරමින්,	ආර්ථික	හා	
අමේනකුත්	යටිතල	පැහසුකේවාලට	අලාභ	මේහෝ	බැාධාාකිරීේ	සිදු	විය	හැකිය.	

අන්තර්ජාාතික	නීතියට	අනුවා,	සිය	පැාලනය	යටමේත්	සිටින	සිවිල්	වාැසියන්මේේ	සහ	සිවිල්	ජානගහනමේේ	මූලික	අවාශයතා	
සපුරාලීමා	සහතික	කිරීමේේ	මූලික	වාගකීමා	රාජායයන්	දරයි.	මේකමේස්	මේවාතත්,	රාජායයන්ට	තමා	වාගකීේ	ඉටු	කළ	මේනාහැකි	
නේ	මේහෝ	සිය	වාගකීේ	ඉටු	කිරීමාට	අකමාැති	නේ,	අදාළ	රාජායමේේ	අනුමාැතියට	යටත්වා	මාානුෂවාාදී	ස�විධාාන	වාැනි	මේසසු	
පිරිස	විසින්	සහන	ක්රියාමාාර්ග	සැලසීමා	සෙහා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	ඉඩා	සලස්වායි.	ඔවුන්මේේ	කාර්යයන්	
ඉටුකිරීමා	සෙහා	මාානුෂවාාදී	ස�විධාානවාලට	පීඩාාවාට	පැත්වූ	ජානතාවා	මේවාත	ළඟාවීමාට	කඩිනේ	හා	බැාධාාවාකින්	මේතාර	
ප්රමේේශය	ලබැා	දිය	යුතුය.
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මාානුෂවාාදී	සහය	සෙහා	අදාළ	නෛනතික	රාමුවා	ජිනීවාා	සේමුති	සහ	ඒවාාමේේ	(1977)	අතිමේර්ක	
සන්ධාානයන්හි	මේමාන්මා	චාාරිත්රාානුකූල	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදි	නීතිමේයහි	ද	දක්නට	ඇත.	
මාානුෂවාාදී	 ප්රමේේශය	 සහ	 සහය	 පිළිබැෙ	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 රීති	 මාඟින්,	
පැළමුමේවාන්මා,	 සහන	 ක්රියාමාාර්ග	 සෙහා	 අවාසර	 දිය	 හැකි	 බැවාත්,	 ආක්රමාණායක්	 සිදුවා	 ඇති	
තත්වායක	සිවිල්	ජානගහනයට	ප්රමාාණාවාත්	සැපැයුේ	මේනාමාැති	විට	දී	සහන	ක්රියාමාාර්ග	සෙහා	
අනුමාැතිය	අනිවාාර්මේයන්මා	 දිය	යුතු	බැවායි.	 මේදවානුවා,	 පීඩාාවාට	පැත්වූ	ජානතාවාට	මාානුෂවාාදී	
සහන	සැලසීමා	පැහසු	කිරීමේේ	අරමුණින්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	එමා	මේමාමේහයුේ	
සෙහා	අදාළ	මේකාන්මේද්සි	විස්තරාත්මාකවා	දක්වායි.

සහන ක්රියාමාාර්ග සැලසීමාට බැඳී සිටීමා
I	සහ	 II	වාන	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	වාල	අදාළ	විධිවිධාාන	මාඟින්	ජානගහනයට	එහි	පැැවාැත්මා	
සෙහා	 අතයවාශය	 සැපැයුේ	 හිඟ	 වූ	 විට	 සහන	ක්රියාකාරකේ	 “සිදු	කළයුතු”	 බැවා	නියමා	කර	
ඇති	 අතර	 එමාඟින්	 නීතයනුකූල	 බැැඳීමාක්	 පැැහැදිලිවා	 තහවුරු	 මේකමේර්.	 මේකමේස්	 මේවාතත්,	
ඔවුන්	තවාදුරටත්	පැවාසන්මේන්	එවාැනි	බැැඳීමාක්	අදාළ	රාජායමේේ	අනුමාතියට	යටත්	වාන	බැවායි	
(ආක්රමාණායක	දී	හැර).	මේේ	අනුවා	මේපැමේනන	පැරිදි,	පැරස්පැර	විමේරෝධී	අවාශයතා	මේදකක්	අතර	
තුලනයක්	මේසායා	ගත	යුතුය:	එක්	අතකින්	සහන	ක්රියාමාාර්ග	ගත	යුතු	අතර	අමේනක්	අතින්	
අදාළ	රජාමේේ	අනුමාතිය	ලබැා	ගත	යුතුය.

අනුමාැතිය	ලබැා	දීමා	සෙහා	වූ	මේකාන්මේද්සි	සන්දර්භය	අනුවා	මේවානස්	මේේ:
• අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේවාලදී	-	ආක්රමාණාය	කර	ඇති	භූමි	ප්රමේද්ශයන්හි		ඔවුන්	

යුද	මේනාවාදින	විට	-	අත්තමේනෝමාතික	මේ�තු	මාත	අදාළ	පැාර්ශවායන්	විසින්	අනුමාතිය	
ලබැා	 මේනාදී	 මේනාසිටිය	 යුතුය:	 සහන	 ක්රියාමාාර්ග	 ගැනීමා	 සෙහා	 යේ	 අවාහිරතාවාක්	
(අවාහිරතා)	ඇත්නේ	ඒවාා	වාල�ගු	මේ�තු	මාත	පැදනේ	විය	යුතුය.	විමේේෂමේයන්මා,	සිවිල්	
ජානතාවාට	සාගින්න	තර්ජානයක්වා	ඇති	බැවා	තහවුරු	වාන්මේන්	නේ	සහ	අපැක්ෂපැාතී	සහ	
කිසිදු	මේවානස්මේකාට	සැලකීමාකින්	මේතාරවා	සහන	සලසන	මාානුෂවාාදී	ස�විධාානයකට	
එමා	තත්වායට	පිළියේ	මේයදිය	හැකි	නේ,	ඊට	අනුමාතිය	ලබැා	දීමාට	පැාර්ශවාය	බැැඳී	සිටී.

• අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේවාල	 දී	 ඉහත	 දක්වාා	ඇති	නීතිමා	අදාළ	මේේ.	
මේකමේස්	 මේවාතත්,	 සහන	 සපැයනුමේේ	 රාජාය	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 කණ්ඩාායමාක්	 විසින්	
පැාලනය	කරනු	ලබැන	භූමි	ප්රමේද්ශයන්හි	සිටින	සිවිල්	වාැසියන්	සෙහා	නේ,	මේභෞමික	
රාජායමේේ	අනුමාතිය	අවාශයද	යන්න	තවාමාත්	විවාාදාත්මාක	කරුණාක්	මේලස	පැවාතී.	

• ආක්රමාණාය	කර	ඇති	ප්රමේද්ශවාල	ජානගහනය	මේවාත	ආහාර	හා	නෛවාදය	සැපැයුේ	ලැබීමා	
තහවුරු	 කිරීමා	 සෙහා	 ආක්රමාණාකාරි	 පැාර්ශවායට	 වාගකීමාක්	 තිමේබ්.	 විමේේෂමේයන්මා,	
අල්ලා	මේගන	සිටින	භූමිමේේ	සේපැත්	ප්රමාාණාවාත්	මේනාවාන්මේන්	නේ,	අවාශය	ආහාර	ද්රවාය,	
නෛවාදය	උපැකරණා	සහ	අමේනකුත්	දෑ	එමා	රාජාය	විසින්	රැමේගන	ආ	යුතු	ය.	අල්ලා	මේගන	
සිටින	භූමියක	ජානගහනමේයන්	සියලු	මේදනාට	මේහෝ	ඉන්	මේකාටසකට	අවාශය	සැපැයුේ	
ප්රමාාණාවාත්	මේලස	සපැයා	මේනාමාැති	නේ,	ජානගහනයට	ආධාාර	කිරීමා	සෙහා	වූ	සහන	
මේයෝජානා	ක්රමා	සෙහා	අනුමාතිය	ලබැා	දීමා	සෙහා	ආක්රමාණාකාරි	පැාර්ශවාය	සතුවා	බැැඳීමාක්	
පැවාතී.
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අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය සහ ‘මාානුෂවාාදී බේ�තූන් මාත මාැදිහත්වීමාට ඇති 
අයිතිය’
‘මාැදිහත්වීමේේ	 අයිතිය	 -	 නැතමේහාත්	 යුතුකමා’	 යන්න	 මාානුෂවාාදී	 මේ�තූන්	 මාත	 සන්නද්ධා	 මාැදිහත්වීමා	
සාධාාරණීකරණාය	කිරීමා	හා	සමාාන	මේේ.	මේමාය	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සේබැන්ධාවා	මේනාවා	ජාාතයන්තර	
සබැෙතා	තුළ	සන්නද්ධා	බැලය	මේයදවීමේේ	නීතයානුකූලභාවාය	පිළිබැෙ	රීති	වාලට	අදාළ	කාරණායකි:	මේවානත්	වාචාන	
වාලින්	කිවාමේහාත්	එය	jus	ad	bellum		‘යුද	වාැදීමේේ	අයිතිය’	සේබැන්ධා	කාරණායකි.	‘ආරක්ෂා	කිරීමාට	ඇති	වාගකීමා’	
යන	ස�කල්පැය,	මාානුෂවාාදී	මේ�තූන්	මාත	මාැදිහත්වීමා	සෙහාවූ	‘අයිතියක්’	මේහෝ	‘යුතුකමාක්’	යන	ස�කල්පැය	මාගින්		
ක්රමිකවා	ප්රතිස්ථාාපැනය	කරමින්	තිමේබ්.	(2	වාන	ප්රේනය	බැලන්න).		

2005	දී	ප්රකාශයට	පැත්	කරන	ලද	ICRC	විසින්	සිදු	කරන	ලද	චාාරිත්රාානුකූල	නීතිය	පිළිබැෙ	අධායයනය	
මාඟින්	 මාානුෂීය	 සහය	 සැපැයීමා	 පිළිබැෙ	 පැහත	 සෙහන්	 රීති	 හඳුනාමේගන	 ඇත.	 අන්තර්ජාාතික	 හා	
අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා		ගැටුේ	යන	අවාස්ථාා	මේදමේක්දීමා	මේමාමා	රීති	අදාළ	මේේ:

• මාානුෂවාාදී	සහන:	මාානුෂවාාදී	සහන	මේස්වාා	සලසන	පිරිස්	සහ	ඊට	මේයාදා	ගන්නා	මේද්පැළ	වාලට	ගරු	
කළ	යුතු	අතර	ඔවුන්/ඒවාා	ආරක්ෂා	කළ	යුතුය.

• සහන	සැපැයීමා	 අපැක්ෂපැාතී	 ස්වාභාවායකින්	 යුතු	 හා	 මේවානස්මේකාට	 සැලකීමාකින්	 	 මේතාර	නේ,	
ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවා	විසින්	අවාශයතා	ඇති	සිවිල්	වාැසියන්	මේවාත	කඩිනමින්	හා	බැාධාාවාකින්	
මේතාරවා	මාානුෂවාාදී		සහන	සැපැයුේ	මාාර්ගය	සෙහා	සිය	පැාලන	අයිතියට	යටත්වා	අවාසර	දීමා	සහ	
පැහසුකේ	සැලසීමා	සිදු	කළ	යුතුය.	

• ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායන්	විසින්	අවාසරලත්	මාානුෂවාාදී	සහන	සපැයන	පුද්ගලයින්ට	තමා	
කාර්යයන්	ඉටු	කිරීමා	සෙහා	අවාශය	යාමේේ	සහ	ඒමේේ	නිදහස		තහවුරු	කළ	යුතුය.	අතයවාශය	යුදමාය	
අවාශයතාවායක	දී	පැමාණාක්	ඔවුන්මේේ	යාේඒේ	තාවාකාලිකවා	සීමාා	කළ	හැකිය.

• යුද	විධික්රමායක්	මේලස	සිවිල්	ජානතාවා	නිරාහාරවා	තැබීමා	තහනේය.

මාානුෂීය ආධාර ලබා දිය යුත්බේත් කුමාන බේකාන්බේද්සි යටබේත් ද? 
මේදවාන	නීති	මාාලාවා	මාානුෂීය	සහන	ලබැා	දිය	යුතු	මේකාන්මේද්සි	පිළිබැෙවා	දක්වායි.	ඒවාා	පැහත	පැරිදි	මේේ:

• මානුෂයත්වාය,	 අපැක්ෂපැාතීත්වාය	 සහ	 මේවානස්මේකාට	 මේනාසැලකීමා:	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	
විධිවිධාාන	අදාළ	වාන්මේන්	කිසිදු	මේවානස්මේකාට	සැලකීමාකින්	මේතාරවා	අපැක්ෂපැාතී	හා	මාානුෂීය	ස්වාභාවාමේයන්	
යුතුවා	සිදුකරන	ආධාාර	සෙහා	පැමාණි.	මේමායින්	අදහස්	කරන්මේන්,	විමේේෂමේයන්මා,	ඔවුන්මේේ	පැාර්ශවාය	කුමාක්	
වුවාත්,	ඔවුන්මේේ	ආගමා,	ස්ත්රී	පුරුෂ	සමාාජාභාවාය	යනාදිය	කුමාක්	වුවාත්	අවාශයතා	ඇති	සියලුමා	පුද්ගලයින්ට	
සහන	ලබැාදිය	යුතු	බැවායි.

• පැාලනය:	විමේේෂමේයන්මා,	සහන	සැපැයුේ	මාාර්ගය	පැාලනය	කිරීමාට	සහ	එය	අධීක්ෂණාය	සෙහා	අවාශය	
විධිවිධාාන	ඇතුළු	තාක්ෂාණික	සැකැස්මාක්	සකස්	කිරීමා	මාඟින්	සහන	සැපැයුේ	මාාර්ගය	සෙහා	ඉඩා	ලබැා	මේදන	
පැාර්ශවායන්ට	එහි	මේබැදා	හැරීමා	පැාලනය	කළ	හැකිය.
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 16. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය විසින්   
 සරණාගතයින් සහ අභායන්තරවා අවාතැන් වූවාන්  
 ආරක්ෂා කරනුබේ� බේකබේේද?

සරණාාගතයින්	යනු	සිය	මාේරමේට්	පීඩාා	නිසා	ජාාතයන්තර	සීමාාවා	පැසුකර	පැැමිණා	සිටින	අවාදානමාක	
පැසුවාන	 මේහෝ	 වින්දිතයින්	 බැවාට	 පැත්වා	 සිටින	 පුද්ගලයින්	 මේේ.	 අමේනක්	 අතට,	 අභයන්තරවා	
අවාතැන්වූවාන්	යනු	ජාාතයන්තර	සීමාාවා	පැසු	කිරීමාක්	මේනාකළ	නමුත්	සිය	නිමේවාස්	වාලින්	පැලා	යෑමාට	
සිදු	වූ	තැනැත්තන්	ය.	(පැහත	මේකාටුවා	බැලන්න.)

ප්රධාාන	වාශමේයන්,	සරණාාගත	තත්වාය	පිළිබැෙ	සේමුතිය	(1951)	සහ	අප්රිකාමේේ	සරණාාගත	ගැටළු	
වාල	සුවිමේේෂී	අ�ග	පැාලනය	කරන	සේමුතිය	(1969)	සහ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	මේමාන්මා,	
විමේේෂමේයන්මා,	තමා	පීඩාකයා	මේවාත	නැවාත	මේනායැවීමේේ	මූලධාර්මාය	((Non-refoulment)	ඇතුළු	
සරණාාගත	නීතිය	මාඟින්	සරණාාගතයින්	ආරක්ෂා	මේකමේර්.		
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සරණාාගතයින්	පිළිබැෙ	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	මාහ	මේකාමාසාරිස්	කාර්යාලමේේ	වාරය	යටතට	ඔවුන්	ගැමේන්.	
සරණාාගතයින්,	සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	සේබැන්ධා	වී	ඇති	රාජායයක	සිටින	විට	ද	ඔවුන්ට	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	ආරක්ෂණාය	හිමි	මේේ.	සිවිල්	වාැසියන්	සෙහා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	
මාඟින්	 සපැයා	 ඇති	 මේපැාදු	 ආරක්ෂණාය	 හැරුණු	 මේකාට,	 සරණාාගතයින්	 විසින්	 සිේවාන	 ජිනීවාා	
සේමුතිය	සහ	පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	යටමේත්	විමේේෂ	ආරක්ෂණායකට	හිමිකේ	ලබැයි.	නිදසුනක්	
මේලස,	සිේවාන	ජිනීවාා	සේමුතිමේේ	44	වාන	වාගන්තිය	පැැහැදිලිවා	දක්වානුමේේ	සැබැෑ	මේලසමා,	කිසිදු	
රජායක	ආරක්ෂණායක්	භුක්ති	මේනාවිඳින,	සරණාාගතයින්හට	රෙවාා	තබැා	ගන්නා	අධිකාරීන්	විසින්	
සතුමේරකු	මේලසට	සැලකීේ	මේනාකළ	යුතු	බැවායි.	පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	73	වාන	වාගන්තිය	
මාඟින්	එක්	කරනුමේේ	කිසිදු	මේවානස්මේකාට	සැලකීමාකින්	මේතාරවා,	සෑමා	අවාස්ථාානුගත	අවාස්ථාාවාකදී	මා	
සරණාාගතයින්	ආරක්ෂිත	පුද්ගලයින්	මේලස	සැලකිය	යුතු	බැවායි.

මේකමේස්	 නමුදු,	 අභයන්තරවා	 අවාතැන්වූවාන්ට	 අවාශය	 ආරක්ෂාවා	 සේබැන්ධාමේයන්	 විමේේෂමේයන්	
ආමාන්ත්රාණාය	මේකමේරන	විේවීය	ගිවිසුමාක්	නැත.		2012	වාර්ෂමේේ	දී	බැලාත්මාක	වූ	අප්රිකාමේේ	අභයන්තරවා	
අවාතැන්	වූවාන්මේේ	ආරක්ෂාවා	සහ	සහය	සෙහා	වාන	සේමුතිය	(කේපැාලා	සේමුතිය),	අභයන්තරවා	
අවාතැන්වූවාන්මේේ	ආරක්ෂණාය	සහ	සහය	පිළිබැෙ	ගැටළුවා	ආමාන්ත්රාණාය	කළ	පැළමු	අන්තර්ජාාතික	
ගිවිසුමායි.
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මේද්ශීය	නීතිය,	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	වාැනි	විවිධා	නීති	පැද්ධාති	මාඟින්	අභයන්තරවා	අවාතැන්වූවාන්	
ආරක්ෂා	කරන	අතර,	සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	සේබැන්ධා	රාජායයක්	තුළ	ඔවුන්	සිටින්මේන්	නේ,	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 ආරක්ෂණායද	 හිමි	 මේේ.	 අභයන්තරවා	 අවාතැන්වීමා	 පිළිබැෙ	 එක්සත්	 ජාාතීන්මේේ	
මාාර්මේගෝපැමේද්ශන	මූලධාර්මා	(1998)	යනු	අභයන්තරවා	අවාතැන්වූවාන්	සේබැන්ධාවා	වාටිනා,	බැැඳීමාක්	ඇති	
මේනාකරන	නෛනතික	මේල්ඛානයකි.	මේමාමා	මූලධාර්මා	මාඟින්	පැවාතින	අන්තර්ජාාතික	නීතිය	පිළිබිඹු	කරන	
අතර	නැවාත	පැැමිණීමා,	නැවාත	පැදි�චි	කරවීමා	සහ	යළි	එකතු	කිරීමා	ඇතුළු	අවාතැන්වීමාට	අදාළ	සෑමා	
අදියරකදී	 මා	 අභයන්තරවා	 අවාතැන්වූවාන්මේේ	ආරක්ෂණාය	සෙහා	 අන්තර්ජාාතික	 රාමුවාක්	 මේේ	 තුළින්	
සපැයන	බැවා	පුළුල්වා	පිළිගත්තකි.

සිවිල්	වාැසියන්මේේ	ආරක්ෂණායට	අදාළවා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	දක්වාන	රීතීන්ට	ගරු	
කරන්මේන්	නේ,	අවාතැන්වීමා	වාැළැක්විය	හැකිය.	පැහත	සෙහන්	තහනේ	දක්වාන	රීති	විමේේෂමේයන්	සෙහන්	
කළ	යුතුය:
• සිවිල්	වාැසියන්	සහ	සිවිල්	වාස්තූන්	මේවාත	ඍජුවා	ප්රහාර	එල්ල	කිරීමා	මේහෝ	ඉවාක්	බැවාක්	නැති	ප්රතිවිපැාක	

සහිත	ප්රහාර	එල්ල	කිරීමා
• සිවිල්	ජානතාවා	නිරාහාරවා	තැබීමා	සහ	ඔවුනමේේ	පැැවාැත්මා	සෙහා	අතයාවාශය	මේද්වාල්	විනාශ	කිරීමා
• සාමූහික	දඬුවාේ	-	වාාසස්ථාාන	විනාශ	කිරීමා	වාැනි

තවාද,	ආරක්ෂක	සහ	අතයවාශය	යුදමාය	මේ�තු	මාඟින්	කියාපැාන්මේන්	නේ	මිස,	සිවිල්	වාැසියන්ට	සිය	පැදි�චි	
ස්ථාාන	හැරදා	යාමාට	බැලකිරීමා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	විසින්	ප්රකාශිතවාමා	තහනේ	කරයි.

අවාතැන්	වූ	සිවිල්	වාැසියන්හට	ඉඳුේ	හිටුේ,	සනීපැාරක්ෂාවා,	මේසෞඛාය,	ආරක්ෂාවා	සහ	ආහාරපැාන	ප්රමාාණාවාත්	
පැරිදි	ලැමේබැන	බැවාත්	එකමා	පැවුමේල්	සාමාාජිකයින්	මේවාන්	මේනාකිරීමාත්	තහවුරු	කිරීමා	සෙහා	ගත	හැකි	
සෑමා	ක්රියාමාාර්ගයක්මා	ගත	යුතුය.	ආධාාර	අවාශය	සිවිල්	වාැසියන්	මේවාත	සහනාධාාර	ළඟාවීමාට	ගැටුමාක	
පැාර්ශවාකරුවාන්	ඉඩා	ලබැා	දිය	යුතු	යැයි	දක්වාන	රීති	මාඟින්	අභයන්තරවා	අවාතැන්	වූවාන්ට	ද	ආරක්ෂණාය	
සලසයි.

මේමාමා	 සියලු	 රීතීන්	 චාාරිත්රාානුකූල	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 මාඟින්	 හඳුනාගන්නා	 අතර,	 අන්තර්ජාාතික	 සහ	
අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	මේදක	සෙහාමා	අදාළ	මේේ.

සරණාගතබේයක් යනු කවුද?
1967	සන්ධාානය	විසින්	නවීකරණාය	කළ	සරණාාගත	තත්වාය	පිළිබැෙ	සේමුතිමේේ	1	වාන	
වාගන්තිය	 මාඟින්	 සරණාාගතයා	 නිර්වාචානය	 කරනුමේේ,	 “ජාාතිය,	 ආගමා,	 ජාාතිකත්වාය,	
යේ	 සමාාජා	 කණ්ඩාායමාක	 සාමාාජිකත්වාය	 දැරීමා	 මේහෝ	 මේද්ශපැාලන	 මාතය	 වාැනි	 මේ�තු	
මාත	පීඩාාවාට	ලක්විය	හැකි	බැවාට	ඇති	පැදනේ	සහගත	බිය	මේ�තුමේවාන්	සිය	මාේරමේටන්	
පිටවා	සිටින	එකී	භීතිය	මාත	එමා	රමේටහි	ආරක්ෂාවා	ලැබීමාට	මේනාහැකි	මේහෝ	ආරක්ෂාවා	
ලබැා	 ගැනීමාට	 අකැමාැති,	 මේහෝ	 ජාාතිකත්වායක්	 මේනාමාැති	 අදාළ	 තත්වා	 මාත	 සිය	 පුරුදු	
වාාසස්ථාානය	වූ	රටින්	පිටවා	සිටින,	නැවාත	එමා	රට	මේවාත	යාමාට	මේනාහැකි	මේහෝ	එකී	බිය	
නිසා	නැවාතත්	ඒ	මේවාත	යාමාට	අකැමාැති	ඕනෑමා	පුද්ගලමේයක්	මේේ.”
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අභායන්තරවා අවාතැන්වූබේවාක් යනු කවුද?
අභයන්තරවා	අවාතැන්වීමා	පිළිබැෙ	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	මාාර්මේගෝපැමේද්ශන	මූලධාර්මා	(1998)	
වාලට	අනුවා,	අභයන්තරවා	අවාතැන්වූමේවාක්	යනු	 “ජාාතයන්තරවා	පිළිගත්	මේද්ශ	සීමාාවාක්	
පැසු	කර	නැති,	සන්නද්ධා	ගැටුමාක,	සාමාානයකරණාය	වූ	ප්රචාණ්ඩාකාරී	තත්වාක,	මාානවා	
අයිතිවාාසිකේ	උල්ල�ඝානයක	මේහෝ	ස්වාභාවික	මේහෝ	මිනිසා	විසින්	ඇති	කළ	ආපැදාවාක	
ප්රතිඵලයක්	මේලස	මේහෝ	එකී	තත්වායක	බැලපැෑමේමාන්	මිදීමාට	සිය	නිමේවාස්	මේහෝ	සුපුරුදු	
වාාසස්ථාානමේයන්	හැරයෑමේේ	බැලපැෑමාලත්	මේහෝ	පැලා	යාමාට	මේහෝ	අතහැර	දැමීමාට	සිදු	
වාන	පුද්ගලයින්	මේහෝ	පුද්ගල	කණ්ඩාායේ”	මේේ.

සන්නද්ධ ගැටුමාකට මාැදි වූ සංක්රමාණිකයින්
ස�ක්රමාණිකයා	යන්නට	විේවීයවා	පිළිගත්	නිර්වාචානයක්	මේනාමාැති	අතර,	ස�ක්රමාණාය	කිරීමාට	ගන්නා	තීරණාය	
‘ස්මේේච්ඡා	 සහගත’	 මේහෝ	 ‘බැලහත්කාර’	 වූවාක්	 විය	 හැකි	 නමුදු,	 අතීතය	 හා	 ගත්	 කළ	 එකී	 මේල්බැල	 අවාමා	
පැැහැදිලිකමාකින්	යුක්ත	මේේ.	හදිසිමේේ	හට	ගන්නා	සන්නද්ධා	ගැටුේ	මේහෝ	ආපැදා	වාැනි	තත්වා,	සිය	නිමේවාස්	හැරදා	
යාමාට	පුද්ගලයින්ට	බැල	මේකමේරන	අතයාසන්න	මේ�තුවා	විය	හැකිය.	ස�ක්රමාණිකයින්	විසින්	නිේචිතවා	මේකතරේ	
කාලයකට	සහ	කුමාන	ස්ථාානයකට	ස�ක්රමාණාය	වාන්මේන්ද	යන්න	වාඩාා	මේහාෙ	ආර්ථික	අවාස්ථාා	මේසවීමා,	ක්රමිකවා	
විකාශනය	වාන	වායසනකාරී	තත්වා,	ක්රමාමේයන්	ඉහළ	යන	පැාරිසරික	හායනය,	අයිතීන්	යටපැත්	කිරීමේේ	ඉහළ	යෑේ	
(විමේේෂමේයන්මා	සුළුතර	ජානතාවාමේේ)	සහ	වාඩාා	ස්ථාාවාර	ස්ථාාන	තුළ	ජීවාත්	වාන	පැවුමේල්	සාමාාජික	සබැෙතා	වාැනි	
මේ�තු	මාත	තීරණාය	විය	හැකිය.	 ‘මිශ්ර	ස�ක්රමාණාය’	යන	මේයදුමා	කේකරු	ස�ක්රමිකයින්	හා	රාජායයක්	මේනාමාැති	
පුද්ගලයින්	සහ	සරණාාගතයින්,	 සන්නද්ධා	ගැටුමාකින්	පැලා	 එන	මේද්ශපැාලන	රැකවාරණාය	පැතන්නන්	විස්තර	
කිරීමා	සෙහා	වාර්තමාානමේේදී	භාවිතා	මේකමේර්;	‘මිශ්ර	ස�ක්රමාණාය’	මාඟින්	ජානගහනයන්මේේ	එවාැනි	විතැන්වීේ	සෙහා	
මේ�තුපැාදක	වූ	කරුණු	වාල	ස�මේයෝගය	සහ	සිදුවීමා	යන	ද්විත්වායමා	විස්තර	කරයි.

මේබැාමේහෝ	ස�ක්රමාණිකයින්	සරණාාගතයින්	මේලස	හැඳින්වීමා	සෙහා	සුදුසුකේ	මේනාලබැන	අතර,	ඔවුන්	ජාාතයන්තර	
මේද්ශ	සීමාාවාකින්	එමේතර	වූ	විට,	අභයන්තරවා	අවාතැන්වූවාන්	යන	නිර්වාචානය	යටමේත්ලා	මේනාගැමේන්.	ඔවුනමේේ	
අවාතැන්වීමාට	 (මේහෝ	 ස�ක්රමාණායට)	 පැාදක	 වූ	 ආරේභක	 මේ�තුවා	 කුමාක්	 වුවාද,	 මේමාමා	 මිනිසුන්	 මුහුණා	 මේදන	
අසරණාතාවායත්	ඔවුනට	අවාශය	ආරක්ෂාවාත්	මේමාන්මා	මිනිස්	ජාාවාාරමා	ද	ඇතුළු	ගමාන්	මාඟ	පුරාවාට	ඔවුනට	මුහුණා	
දීමාට	සිදු	වාන	සිය	මාානවා	අයිතිවාාසිකේවාලට	එමේරහි	තර්ජාන	ද	කිසිමේස්ත්	සුළු	මේකාට	තැකිය	මේනාහැක.

සියලු	ස�ක්රමාණිකයින්ට	අදාළ	ආරක්ෂණාය	පිළිබැෙවා	විමේේෂමේයන්	ආමාන්ත්රාණාය	මේකමේරන	විේවීය	ගිවිසුමාක්	
නැත.	මේද්ශීය	නීතිය,	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	සහ	සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	සේබැන්ධා	රාජායයක	ඔවුන්	සිටින්මේන්	
නේ,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	ඇතුළු	මේනාමේයකුත්	නීති	පැද්ධාති	තුළ	සේබැන්ධිත	විධිවිධාාන	දැකිය	හැකිය.

සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	සේබැන්ධා	රාජායයක	මේද්ශසීමාාවා	තුළ	සිටින	ස�ක්රමාණිකයින්	සිවිල්	වාැසියන්	මේලස	හැඳින්මේේ.

අප්රිකාමේේ	සරණාාගත	ගැටළු	වාල	සුවිමේේෂී	අ�ග	පැාලනය	කරන	සේමුතිය	(1969)	සහ	
සරණාාගතයින්	 පිළිබැෙ	 කාර්ටමේජානා	 සේමුතිය	 (1984)	 මාඟින්	 සන්නද්ධා	 ගැටුේ	 සහ	
අමේනකුත්	ප්රචාණ්ඩාකාරී	තත්වා	වාැනි	මාහජාන	සාමාය	බැරපැතළ	මේලස	බිෙ	දමාන	සිද්ධීන්	
වාලින්	පැලායන	පුද්ගලයින්	ද	ඇතුළත්	කරන,	පුළුල්	නිර්වාචානයක්	ඉදිරිපැත්	කරයි.
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 17. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය යටබේත් කිනම්      
 වාේතූන් විබේේෂබේයන් ආරක්ෂිතද?

අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	සාමාානය	විධිවිධාාන	යටමේත්	සිවිල්	වාස්තූන්	ප්රහාර	වාලින්	
ආරක්ෂිත	මේේ.	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	වින්දිතයින්,	සිවිල්	ජානගහනය	මේහෝ	මේපැාදුමේේ	මානුෂය	
වාර්ගයා	ආරක්ෂා	කිරීමේමාහිලා	ඊට	අදාළ	සුවිමේේෂී	වාටිනාකමා	මාත	මේහෝ	සන්නද්ධා	ගැටුේකාල	
වාලදී	 හානියට	 ලක්වීමාටත්	 විනාශවීමාටත්	 ඇති	 ඊට	 අදාළ	 නිේචිත	 අසරණාභාවාය	 මාත	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	විමේේෂ	ආරක්ෂණාය	ද	සමාහර	වාස්තූන්	මේවාත	සලසා	තිමේබ්.	
ඊට	නිදසුන	කිහිපැයක්	පැහත	දැක්මේේ.
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වෛවාදය ඒකක සහ ප්රවාාහන 

‘වෛවාදය ඒකක’	යන	මේයදුමා	මාඟින්	නෛවාදය	අරමුණු	සෙහා	නිර්මිත	යුද	
මේහෝ	සිවිල්,	නිෂ්චාල	මේහෝ	චා�චාල,	ස්ථිර	මේහෝ	තාවාකාලික	කාර්යමාණ්ඩාල	
සහ	අමේනකුත්	ඒකක	අදහස්	කරයි.	මේමාමා	මේයදුමාට,	නිදසුන්	මේලස,	මේරෝහල්	
සහ	 අමේනකුත්	 ඒ	 හා	 සමාාන	 ඒකක,	 රුධිර	 පැාරවිලයන	 මාධායස්ථාාන,	
නිවාාරක	නෛවාදය	මාධායස්ථාාන	හා	ආයතන,	නෛවාදය	ගබැඩාා	සහ	එවාැනි	
ඒකකයන්මේේ	නෛවාදය	හා	ඖෂධා	ගබැඩාා	ද	ඇතුළත්	ය.

‘වෛවාදය ප්රවාාහන’	 යන	 මේයදුමා	 මාඟින්	 ගැටුමාට	 සේබැන්ධා	 පැාර්ශවායක	
නිසි	 අධිකාරියක	 පැාලනය	 යටමේත්	නෛවාදය	 ප්රවාාහනය	සෙහා	 පැමාණාක්	
අනුයුක්ත	කර	ඇති	යුද	මේහෝ	සිවිල්,	ස්ථිර	මේහෝ	තාවාකාලික	වාැනි	ඕනෑමා	
ප්රවාාහන	ආකාරයක්	 අදහස්	 මේකමේර්.	 ගිලන්	 රථා,	 මේරෝහල්	 මේනෞකා	 සහ	
නෛවාදය	 ගුවාන්	 යානා	 වාැනි	 මේගාඩාබිමා,	 ජාලය	 මේහෝ	 ගුවාන	 ආවාරණාය	
මේකමේරන	ඕනෑමා	ආකාරයක	ප්රවාාහනයක්	මීට	ඇතුළත්	මේේ.

අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යටමේත්	නෛවාදය	 ඒකක	සහ	 ප්රවාාහන	මේවාත	හිමිවාන	විමේේෂ	
ආරක්ෂණාය	 වානාහි	 තුවාාල	 වූවාන්	 සහ	 මේරෝගී	 වූවාන්	 විසින්	නෛවාදය	 රැකවාරණාය	 ලබැන	 බැවා	
තහවුරු	කිරීමාට	සපැයා	ඇති	ආරක්ෂණාමේේ	අනු	විධියකි.	නෛවාදය	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන	මේවාත	
හිමිවාන	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	ආරක්ෂණාය	පැැරණි	එකකි.	1864	ජිනීවාා	සේමුතිය	තුළ	
මේහෝ	1899	සහ	1907	මේ�ේ	මේරගුලාසි	තුළ	එය	මේසායා	ගත	හැකිය.	එය,	පැළමු	සහ	සිේවාන	ජිනීවාා	
සේමුති	මාඟින්	හමුදා	නෛවාදය	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන,	සිවිල්	වාැසියන්	සෙහා	මේවාන්වුණු	මේරෝහල්	සහ	
යේ	නිේචිත	නෛවාදය	ප්රවාාහන	ආකාර	ද	දක්වාමින්	වාැඩිදුර	පුළුල්	කරන	ලදි.	1977	දී	විමේේෂමේයන්මා	
සිවිල්	නෛවාදය	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන	සෑමා	අවාස්ථාානුගත	අවාස්ථාාවාකදී	මා	ආරක්ෂා	කිරීමා	ආවාරණාය	
කිරීමා	පිණිස	පුළුල්	කරන	ලදි.	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	දී	නෛවාදය	ඒකක	සහ	
ප්රවාාහන	සෙහා	ආරක්ෂණාය,	තුවාාල	වූවාන්	සහ	මේරෝගී	වූවාන්	එකතු	කළ	යුතු	බැවා	සහ	ඔවුනට	
රැකවාරණාය	ලබැා	දිය	යුතු	බැවා	දක්වාන	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය	මාඟින්	ගමායමාාන	මේේ.
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මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	තුළ	ද	මේමාමා	ආරක්ෂණාය	ප්රකාශිතවා	දක්වාා	තිමේබ්.	අන්තර්ජාාතික	සහ	
අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	මේදක	සෙහාමා	අදාළ	වාන	චාාරිත්රාානුකූල	අන්තර්ජාාතික	
නීතිමේේ	නියමායක්	මේලස,	සිවිල්	මේහෝ	හමුදා	නෛවාදය	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන	ආරක්ෂා	කිරීමාටත්	ගරු	
කිරීමාටත්	රාජාය	පැරිචාය	විසින්	වාර්තමාානමේේදී	බැැඳීමාක්	තහවුරු	කර	තිමේබ්.

සෑමා	අවාස්ථාානුගත	අවාස්ථාාවාකදී	මා,	නෛවාදය	අරමුණු	සෙහා	පැමාණාක්	අනුයුක්ත	කර	ඇති	
නෛවාදය	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන	ආරක්ෂා	කිරීමාටත්	ගරු	කිරීමාටත්	ඇති	බැැඳීමේමාහි:
• ගරු කිරීමා	 යන්මේනන්	අදහස්	වාන්මේන්,	විමේේෂමේයන්මා,	නෛවාදය	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන	

මේවාත	ප්රහාර	එල්ල	මේනාකළ	යුතු	බැවාත්	ඔවුනමේේ	ක්රියාකාරිත්වායට	අනිසි	මේලස	බැාධාා	
මේනාකළ	යුතු	බැවායි;

• ආරක්ෂා කිරීමා	යන්මේනන්	අදහස්	වාන්මේන්,	මේතවාන	පැාර්ශවායන්මේේ	ප්රහාරයන්මේගන්	සහ	
අනිසි	මාැදිහත්වීේ	වාලින්	නෛවාදය	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන	මාාධාය	ආරක්ෂා	කළ	යුතු	මේස්මා,	
ඔවුනට	සිය	කාර්යයන්	කිරීමා	සෙහා	සක්රීයවා	සහය	ලබැා	දිය	යුතු	බැවායි.	විමේේෂමේයන්මා,	
හැකි	තරමින්,	නෛවාදය	ඒකක,	යුදමාය	ඉලක්ක	පිහිටා	ඇති	ප්රමේද්ශ	සමීපැමේේ	පිහිටුවානු	
මේනාලැබිය	 යුතුය.	 තවාදුරටත්	 ප්රකාශ	කරන්මේන්	නේ,	 කිසිදු	 වාාතාවාරණායක්	යටමේත්	
ප්රහාරයන්මේගන්	යුදමාය	අරමුණු	ඉලක්ක	කරගැනීමා	සෙහා	නෛවාදය	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන	
මාාධාය	පැළිහක්	මේලස	උපැමේයෝගී	කර	මේනාගත	යුතුය.

නෛවාදය	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන	මාාධාය	විසින්	සිය	මාානුෂවාාදී	කාර්යමේයන්	පැරිබැාහිරවා	සතුරාට	
හානිකර	ආකාරමේේ	ක්රියා	සිදු	කරන්මේන්	නේ,	 ඔවුනට	හිමි	ආරක්ෂාවා	ඔවුනට	 අහිමි	වාන	
අතර	ප්රහාර	සෙහා	ඉලක්ක	ද	විය	හැකිය.	මේකමේස්	වුවාද,	සුදුසු	අවාස්ථාාවාකදී,	සාධාාරණා	කාල	
සීමාාවාක්	දක්වාමින්	ඔවුන්	මේවාත	ප්රහාර	එල්ල	කිරීමාට	මේපැර,	අනතුරු	ඇඟවීමාක්	සිදු	කළ	යුතුය;	
අනතුරු	ඇඟවීමා	 සෙහා	 ප්රතිචාාරයක්	 මේනාලැබුණා	කල	 පැමාණාක්	 ප්රහාරය	 ක්රියාත්මාක	කළ	
හැකිය.	සතුරාට	හානිකර	ආකාරමේේ	ක්රියා	යන්නට,	යුධා	වාැදීමාට	හැකි	යුද	භටයින්ට	නවාාතැන්	
මේදන්නට	මේහෝ	අවි	මේහෝ	යුද්මේධාෝපැකරණා	ගබැඩාා	කිරීමාට,	මේහෝ	යුද	ගමේේෂණා	මුරපැළක්	මේලස	
මේහෝ	යුද	ක්රියාකාරකමාක්	සෙහා	ආවාරණායක්	මේලෂ	නෛවාදය	ඒකක	භාවිතා	කිරීමා	ඇතුළත්	
මේේ.	මේකමේස්	නමුදු,	සතුරාට	හානිකර	ආකාරමේේ	ක්රියා	සිදු	කළ	නෛවාදය	ඒකක	මේහෝ	ප්රවාාහන	
මාාධාය	තුළ	සිටින	තුවාාල	වූවාන්,	මේරෝගී	වූවාන්	මේහෝ	නෛවාදය	නිලධාාරීන්මේේ	සුබැසිද්ධිය	පිණිස,	
යුදමාය	ඉලක්කයක්	මේවාත	ප්රහාර	එල්ල	කිරීමේේ	දී	අනුගමානය	කළ	යුතු	සාමාානුපැාතිකත්වා	සහ	
පූර්වාාරක්ෂක	ක්රියාමාාර්ග	වාලට	අදාළ	රීති	එවිට	දී	වුවාද,	අදාළ	කරගත	යුතුය.

අවාසාන	වාශමේයන්	දක්වාන්මේන්	නේ,	බැලයලත්	නෛවාදය	ඒකකහට	විමේේෂිත	ලා�ඡන	ප්රදර්ශනය	
කිරීමා	සෙහා	අයිතිය	තිමේබ්	(13	වාන	ප්රේනය	බැලන්න).	නෛවාදය	ඒකක	සහ	ප්රවාාහන	විසින්	
විමේේෂිත	ලා�ඡන	ප්රදර්ශනය	කරනවාාද	නැද්ද	යන්න	මේනාසලකා,	ඔවුන්වා	විමේේෂමේයන්මා	
ආරක්ෂා	කිරීමාත්	ඔවුනට	ගරු	කිරීමාත්	සිදු	කළ	යුතු	නමුදු,	විමේේෂිත	ලා�ඡන	ප්රදර්ශනය	කිරීමා	
මාඟින්	හඳුනා	ගැනීමා	පැහසු	කරයි.
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සංේකෘතික බේද්පැළැ
සිවිල්	 වාස්තූවාක්	 මේලස	 ස�ස්කෘතික	 මේද්පැළ	 සාමාානයමේයන්	ආරක්ෂිත	 මේේ.	 මීට	 අමාතරවා,	
ඉතා	වාටිනා	සිවිල්	ඉලක්කයක්	වීමා	මාත,	ස�ස්කෘතික	මේද්පැළකට	විය	හැකි	ඕනෑමා	ආකාරයක	
හානියක්	වාැළැක්වීමා	පිණිස	සුවිමේේෂී	රැකවාරණායක්	ඊට	ලබැා	දිය	යුතුය;	ප්රේනගත	ස�ස්කෘතික	
මේද්පැළ,	සේබැන්ධිත	පුද්ගලයින්මේේ	උරුමායට	අදාළ	වාටිනා	අ�ගයක්	වාන	විට,	මේමාමා	විමේේෂ	
අවාධාානය	සෙහා	ඇති	අවාශයතාවා	වාඩාා	වාැඩි	වාැදගත්කමාක්	ගනියි.	

‘සංේකෘතික බේද්පැළැ’	 යන	 මේයදුමා	 මාඟින්	 ආගමික,	 කලා,	 විදයා,	
අධායාපැනික	 මේහෝ	 පුණායමාය	 කටයුතු	 සෙහා,	 මේහෝ	 ඓතිහාසික	
ස්මාාරක	 සෙහා	 මේවාන්මේකාට	 තිමේබැන	 ඕනෑමා	 චා�චාල	 මේහෝ	නිේචාල	
මේද්පැළක්	අදහස්	මේේ.	වාාස්තු	විදයාත්මාක	මේහෝ	ඓතිහාසික	ස්මාාරක,	
පුරාවිදයාත්මාක	 වාටිනාකමාකින්	 යුතු	 භූමි,	 කලා	 කෘති,	 ග්රන්ථා	 මේහෝ	
ස�ස්කෘතික	මේද්පැළ	දරා	සිටීමා	ප්රධාාන	සහ	සක්රීය	පැරමාාර්ථාය	කරගත්	
ඕනෑමා	මේගාඩානැගිල්ලක්,	සහ	ස�ස්කෘතික	මේද්පැළ	විශාල	ප්රමාාණායක්	
දරන	මාධායස්ථාාන	වාැනි	සියලු	පුද්ගලයින්මේේ	ස�ස්කෘතික	උරුමායක්	
වාශමේයන්	 වාැදගත්	 වාටිනාකමාක්	 දරන	 මේද්පැළ,	 නිල්	 සහ	 සුදු	 පැළිහ	
ඇතුළත්	ලා�ඡනය	ප්රදර්ශනය	කිරීමා	මාඟින්	හඳුනාගත	හැකිය	(ඊළඟ	
පිටුමේේ	දැක්මේවාන	රූපැය	බැලන්න).

සංේකෘතික බේද්පැළැ	 සෙහා	 අදාළ	 විමේේෂ	 ආරක්ෂණායට	 නෛනතික	 පැදනමා	 1907	 මේ�ේ	
මේරගුලාසි,	 1954	 සන්නද්ධා	 ගැටුමාක	 දී	 ස�ස්කෘතික	 මේද්පැළ	ආරක්ෂා	 කිරීමාට	 අදාළ	 මේ�ේ	
සේමුතිය	 සහ	 එහි	 සන්ධාාන	 මේමාන්මා	 1977	 අතිමේර්ක	 සන්ධාාන	 තුළ	 දක්නට	 ලැමේබ්.	
අන්තර්ජාාතික	සහ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	බැලපැවාතින	චාාරිත්රාානුකූල	
නීතිය	තුළ	ද	ස�ස්කෘතික	මේද්පැළ	ආරක්ෂා	කිරීමාට	සහ	ඒවාාට	ගරු	කිරීමාට	ඇති	බැැඳීමා	දක්වායි.

ස�ස්කෘතික	මේද්පැළවාලට	ගරු	කිරීමාට	සහ	ඒවාා	ආරක්ෂා	කිරීමාට	ඇති	බැැඳීමා	තුළ	දැක්මේවාන:

• ගරු කිරීමා	යන්මේනන්	අදහස්	වාන්මේන්	යුදමාය	ඉලක්කයක්		බැවාට	ස�ස්කෘතික	මේද්පැළ	
පැත්වාන්මේන්	නේ	මිස,	ස�ස්කෘතික	මේද්පැළට	හානි	වීමා	වාැළැක්වීමා	සෙහා	යුද	මේමාමේහයුේ	
වාලදී	විමේේෂ	අවාධාානයක්	දැරිය	යුතු	බැවායි.

• ආරක්ෂා කිරීමා	 යන්මේනන්	 අදහස්	 වාන්මේන්	 ස�ස්කෘතික	 මේද්පැළට	 කරන	 සියලුමා	
ආකාරමේේ	බැලහත්කාර	අත්පැත්	කර	ගැනීේ,	විනාශ	කිරීේ	හා	මේච්තනාන්විත	හානි	කිරීේ	
තහනේ	බැවායි.	තවාද,	අත්පැත්	කරගත්	මේද්ශ	භූමිමේයහි	පිහිටි	ස�ස්කෘතිකමාය	මේද්පැළ	නීති	
විමේරෝධි	මේලස	ඉන්	බැැහැරට	මේගන	යාමා	බැලය	අත්පැත්	කරමේගන	සිටින	පැාර්ශවාය	විසින්	
වාැළැක්විය	යුතු	අතර	එමේලස	නීති	විමේරෝධි	මේලස	බැැහැරට	මේගන	යන	ලද	මේද්පැළ	අදාළ	
අත්පැත්	කරගත්	මේද්ශ	භූමිමේයහි	නිසි	බැලධාාරීන්	මේවාත	නැවාත	භාරදිය	යුතුය.
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මීට අමාතරවා, සියලු පුද්ගලයින්බේග් සංේකෘතික උරුමායක් වාශ්යබේයන් වාැදගත් වාටිනාකමාකින් 
යුතු බේද්පැළැ	ආරක්ෂා	කිරීමාටත්	ඒවාාට	ගරු	කිරීමාටත්	වාැඩිදුර	බැැඳීේ	පැවාතී.

• 1954	 ස�ස්කෘතික	 මේද්පැළ	 ආරක්ෂා	 කිරීමා	 පිළිබැෙ	 මේ�ේ	 සේමුතිය	 මාඟින්	 සියලු	
පුද්ගලයින්මේේ	ස�ස්කෘතික	උරුමායක්	වාශමේයන්	විමේේෂිත	වාැදගත්කමාකින්	යුතු	මේද්පැළ	
පැළමුවා,	නිල්	සහ	සුදු	පැළිහ	මේයාදා	සලකුණු	කිරීමාට	දිරිමාත්	කිරීමා	මාඟින්	එමා	මේද්පැළට	
අදාළ	ආරක්ෂණාය	යළි	බැලාත්මාක	කිරීමාට	උත්සහ	දරයි.	(ආසන්න	රූපැය	බැලන්න.)

• යුදමාය	අවාශයතා	සෙහා	අතයවාශය	මේනාවාන	විට,	එවාැනි	මේද්පැළ	ප්රහාරයන්ට	ඉලක්ක	
මේනාවිය	යුතුය.	1954	මේ�ේ	සේමුතිය	සෙහා	වාන	මේදවාන	සන්ධාානය	මාඟින්	පැැහැදිලි	
කරනුමේේ,	අතයවාශය	යුදමාය	අවාශයතාවාය	අත්හැරීමේේ	අයිතිය	අයැදිය	හැක්මේක්,	(1)	
ප්රේනගත	ස�ස්කෘතික	මේද්පැමේේ	ක්රියාකාරිත්වාය	මාඟින්	එය	යුදමාය	ඉලක්කයක්		බැවාට	
පැත්වා	ඇති	විට;	සහ	(2)	එමා	අරමුණාට	ප්රහාර	එල්ල	කිරීමා	මාඟින්	අත්පැත්	කරගත	හැකි	
යුද	වාාසියට	සමාාන	මේවානත්	කිසිදු	සිදු	කළ	හැකි	විකල්පැයක්	මේනාමාැති	තාක්	පැමාණි.	
මේදවාන	සන්ධාානය	මාඟින්	තවාදුරටත්	දක්වානුමේේ,	එවාැනි	අවාශයතාවායක	පැැවාැත්මා	යේ	
නිේචිත	අණා	දීමේේ	අදියරක	දී	ස්ථාාපැනය	කළ	යුතු	බැවාත්	ප්රහාරයක්	එල්ල	කරන්මේන්	
නේ,	 අවාස්ථාානුගත	 තත්වා	 මාගින්	 අවාකාශ	 සලසන	 ඕනෑමා	 අවාස්ථාාවාක	 දි	 ඵලදායී	
පූර්වා	අනතුරු	ඇඟවීමාක්	සිදු	කළ	යුතු	බැවායි.	පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	1	මේේදමේේ	
53	වාන	වාගන්තිය	සහ	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	16	වාන	වාගන්තිය	මීට	අදාළවා	
දැක්විය	යුතුමාය:	මේමාමාඟින්	අතයවාශය	යුදමාය	අවාශයතාවා	සෙහා	අයිතිය	අතහැරීමාක්	
මේනාසපැයයි.	මේමාමා	වාගන්ති	මාඟින්,	නාමිකවා,	මිනිසුන්මේේ	(එනේ,	මානුෂය	වාර්ගයාමේේ)	
ස�ස්කෘතික	මේහෝ	ආගමික	උරුමාමේේ	මේකාටසක්	වාන	ඉතා	වාැදගත්	ස�ස්කෘතික	මේද්පැළ	
සීමිත	 ප්රමාාණායක්	 පැමාණාක්	ආවාරණාය	 කරයි.	 අතිමේර්ක	 සන්ධාාන	 මාඟින්	ආවාරණාය	
මේකමේරන	 මේද්පැළ	 සෙහා	 සලකුණු	 කිරීමාකින්	 මේතාරවාමා	 ඕනෑමා	 පුද්ගලමේයකු	 විසින්	
හඳුනාගන්නා	බැවා	ස්ථිර	වාන	තරමේේ	වාටිනාකමාක්	පැැවාතිය	යුතුය.

• යුදමාය	අවාශයතාවා	මාඟින්	අතයවාශය	වාන්මේන්	නේ	මිස,	විනාශවීමාට	සහ	හානිවීමාට	
නිරාවාරණාය	විය	හැකි	එවාැනි	මේද්පැළ	යුදමාය	භාවිතය	සෙහා	මේයාදා	ගැනීමා	තහනේ	
මේේ.	නැවාත	වාරක්	1954	මේ�ේ	සේමුතිමේේ	මේදවාන	සන්ධාානය	මාඟින්	පැැහැදිලි	කරනුමේේ	
විනාශයට	හා	හානියට	නිරාවාරණාය	වීමාට	ඉඩා	ඇති	අරමුණු	සෙහා	ස�ස්කෘතික	මේද්පැළ	
භාවිතයට	අදාළවා	අතයවාශය	යුදමාය	අවාශයතාවාය	අත්හැරීමේේ	අයිතිය	අයැදිය	හැක්මේක්	
“ස�ස්කෘතික	මේද්පැළ	වාල	එවාැනි	භාවිතය	සහ	සමාාන	යුදමාය	වාාසියක්	අත්	කරගැනීමාට	
මේයාදා	 ගත	 හැකි	 මේවානත්	 ක්රමාමේේදයක්	 අතර	 මේතෝරාගැනීමාක්	 මේනාපැවාතින	 සහ	
මේනාපැවාතින	තාක්”	පැමාණාක්	බැවායි.	එවාැනි	අවාශයතාවායක	පැැවාැත්මා	යේ	නිේචිත	අණා	
දීමේේ	අදියරක	දී	ස්ථාාපැනය	කළ	යුතු	බැවා	මේදවාන	සන්ධාානය	තවාදුරටත්	දක්වායි.	පැළමු	
අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	1	මේේදමේේ	53	වාන	වාගන්තිය	සහ	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	
16	වාන	වාගන්තිය	මේමාමේලස	ද	සෙහන්	කරයි:	මේමාමාඟින්	අතයවාශය	යුදමාය	අවාශයතාවාකදී	
අයිතිය	අතහැරීමා	සෙහා	අවාකාශ	මේනාසපැයයි.
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• එවාැනි	මේද්පැළකට	එමේරහිවා	කරන	ඕනෑමා	ආකාරයක	මේසාරකේ	කිරීමාක්,	මේකාල්ලකෑමාක්	
මේහෝ	අයුතු	අත්පැත්	කරගැනීමාක්	සහ	මේද්පැළ	මේකලසීමේේ	සෑමා	ක්රියාවාක්මා	තහනේ	මේේ.

ේවාාභාාවික පැරිසරය යන	මේයදුමා	මාඟින්	නෛජාවාමේගෝලය,	ශිලාමේගෝලය,	
ජාලමේගෝලය	සහ	වාායුමේගෝලය	සහ	බැාහිරමේගෝලය	ඇතුළු	පැෘථිවිමේේ	
ගතිකය,	ස�යුතිය	මේහෝ	වාුහය	අදහස්	කරයි.	සියලු	වාෘක්ෂලතාදිය	
(ශාක,	 වානාන්තර	ආදිය),	 වාන	 ජීවීන්,	 ක්ෂුද්ර	 ජීවීන්,	 පැස,	 පැාෂාණා,	
වාායු,	ජාලය	සහ	අමේනකුත්	ස්වාභාවික	සේපැත්,	සහ	මේද්ශගුණාය	මීට	
ඇතුළත්	මේේ.

ස්වාභාවික	පැරිසරයට	දීර්ඝා	කාලයක්	පුරාවාට	පැවාතින	හානි	ඇති	කිරීමාට	සන්නද්ධා	ගැටුමාට	හැකිය.	
ඇතැේ	 විමේේෂ	ආයුධා	 භාවිතය,	 විමේේෂමේයන්මා	 රසායන	 මේහෝ	නයෂ්ටික	 අවි	 භාවිතය	 මාඟින්	
පැරිසරයට	දීර්ඝා	කාලීන	හානිකර	බැලපැෑමාක්	ඇති	විය	හැකිය.	එමා	බැලපැෑමා,	සතුරාමේේ	හැකියාවාන්	
දුර්වාල	කිරීමේේ	අරමුණින්	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවා	විසින්	පැරිසරමේේ	යේ	මේකාටස්	ඉලක්ක	
කරමින්	සිදු	කරන	යුද	උපැායමාාර්ගමේේ	අ�ගයක්	විය	හැකිය.	නමුත්	එය	ගැටුමේේ	අනමේප්ක්ෂිත	
ප්රතිවිපැාකයක්	මේලස	ද	හටගත	හැකිය.	ඇළ	මාාර්ග	සහ	කාණු	පැද්ධාති,	විදුලි	බැලාගාර,	සහ	රසායන	
බැලාගාර	සහ	අමේනකුත්	කර්මාාන්ත	විනාශ	කිරීමා	සහ	හුමේදක්	සුන්බුන්	පැමාණාක්	ඉතිරි	කිරීමා	මාඟින්	
සමාස්ත	ජානගහනමේේමා	මේසෞඛාය	තර්ජානයට	ලක්	කරමින්	ජාල	මූලාශ්ර,	වාගා	කළ	හැකි	භූමි	සහ	
වාාතය	දූෂණාය	විය	හැකිය.	යේ	නිේචිත	ප්රමාාණායක	පැාරිසරික	හානියක්	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	නිසඟ	
ප්රතිඵලයක්	මේලස	පිළිගත	හැකි	වුවාද,	එකී	හානිය	අසමාානුපැාතික	මේනාවිය	යුතුය.

එමා	නිසා,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	පැාරිසරික	හානිය	සෙහා	යේ	සීමාාවාක්	හඳුනාගනියි.	
පැළමුවා,	 පැරිසරය	 සිවිල්	 වාස්තූවාක්	 මේලස	 මේපැාදුමේේ	 ආරක්ෂිත	 බැැවින්	 ඍජු	 ප්රහාරයන්මේගන්	
සහ	ප්රමාාණාය	ඉක්මා	වූ	අනුෂා�ගික	හානි	වාලට	එමේරහිවා	ද	ආරක්ෂිත	මේේ;	තවාද	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	දක්වානුමේේ	පැරිසරයට	සිදුවිය	හැකි	අනුෂා�ගික	හානි	ඕනෑමා	අවාස්ථාාවාක	
දී	වාැළැක්වීමාට	සහ	අවාමා	කිරීමාට	ගත	හැකි	සියලුමා	පූර්වාාරක්ෂණා	ක්රියාමාාර්ග	ගත	යුතු	බැවායි.	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යටමේත්	ස්වාභාවික	පැරිසරයට	විමේේෂ	ආරක්ෂණාය	ද	හිමි	මේේ.	
සැබැෑ	මේලසමා,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	“පුළුල්,	දීර්ඝා	කාලීන	සහ	උග්ර	හානි”	වාලින්	
ස්වාභාවික	පැරිසරය	ආරක්ෂා	කරයි.	 විමේේෂමේයන්මා,	ස්වාභාවික	පැරිසරයට	එවාැනි	හානි	කිරීමා	
අදහස්	කරන	මේහෝ	අමේප්ක්ෂිත	යුද	විධික්රමා	සහ	ආකාර	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	වාලදී	මේයාදා	
ගැනීමා	ගිවිසුේ	සහ	චාාරිත්රාානුකූල	නීති	මාඟින්	තහනේ	කර	තිමේබ්.

 
සියලු	පුද්ගලයින්මේේ	ස�ස්කෘතික	උරුමායක්	වාශමේයන්	
වාැදගත්	 වාටිනාකමාකින්	 යුතු	 මේද්පැළ	 ආරක්ෂා	 කිරීමා	
දක්වාන	නිල්	සහ	සුදු	පැළිහ	ලා�ඡනය

ේවාාභාාවික පැරිසරය
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රාජාය	 පැරිචාය	 විසින්	 මේමාමා	 රීතිය	 චාාරිත්රාානුකූල	 අන්තර්ජාාතික	 නීතිමේේ	 නියමායක්	 මේලස	
අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සන්දර්භය	තුළ	ද	මේයාදා	ගනියි.

අවාසානාත්මාක	වාශමේයන්,	1976	යුද	මේහෝ	මේවානත්	අහිතකර	පැරමාාර්ථා	සෙහා	පැාරිසරික	විකරණා	
තාක්ෂණික	ක්රමා	භාවිතයට	එමේරහි	තහනමා	පිළිබැෙ	සේමුතිය	(ENMOD)	මාඟින්	සන්නද්ධා	
ගැටුේහි	දී	පැරිසරය	සෙහා	අතිමේර්ක	ආරක්ෂණායක්	සපැයයි.	ENMOD	මාඟින්	මේවානත්	රාජාය	
පැාර්ශවායක්	විනාශ	කිරීමේේ,	හානි	කිරීමේේ	මේහෝ	තුවාාල	කිරීමේේ	ආකාරයක්	මේලස	සුළි	කුණාාටු,	
උදේ	රළ	මේහෝ	මේද්ශගුණික	විපැර්යාස	වාැනි	ස�සිද්ධීන්	උත්පැාදනය	කරමින්	“පුළුල්,	දීර්ඝා	කාලීන	
සහ	උග්ර	ප්රතිවිපැාක”	පැමුණුවාන	පැරිසරයට	සිදු	කරන	මේච්තාන්විත	විකරණායන්	තහනේ	කරයි.	
සරලවාමා	දක්වාන්මේන්	නේ,	ආයුධායක්	මේලස	ස්වාභාවික	පැරිසරය	මේච්තාන්විතවා	විනාශ	කිරීමා	
තහනේ	මේේ.
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අන්තරාදායක	බැලයන්	අන්තර්ගත	නිමාැවුේ	සහ	ඉදිකිරීේ	යුදමාය	අරමුණු	බැවාට	පැත්	වුවාද	
ඒවාාට	ප්රහාර	එල්ල	මේනාකළ	යුත්මේත්	එවාැනි	ප්රහාර	මාඟින්	අන්තරාදායක	බැලයන්	මුදා	යාමාට	
හැකිවීමා	සහ	එහි	ප්රතිඵලයක්	මේලස,	සිවිල්	වාැසියන්ට	බැරපැතළ	හානි	සිදුවිය	හැකි	බැැවිනි.	
මේේ	සමාානමා	බැරපැතළ	හානි	සිවිල්	වාැසියන්ට	සිදුවිය	හැකි	බැැවින්	අන්තරාදායක	බැලයන්	
අන්තර්ගත	නිමාැවුේ	සහ	ඉදිකිරීේ	තුළ	මේහෝ	ඒ	ආසන්නමේේ	වාන	යුදමාය	අරමුණුවාලට	ද	ප්රහාර	
එල්ල	මේනාකළ	යුතුය.	මේමාමා	රීති	පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	තුළ	පැැහැදිලිවා	සෙහන්	වාන	
අතර	අන්තර්ජාාතික	සහ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	චාාරිත්රාානුකූල	
නීතිය	තුළ	 ද	 දක්නට	ලැමේබ්.	මේමාමා	ඉලක්ක	හඳුනා	ගැනීමා	පැහසු	කිරීමා	පිණිස,	සන්නද්ධා	
ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායන්	විසින්	ඒවාා	එකමා	අක්ෂය	මාත	දිමේවාන	දීප්තිමාත්	තැඹිලි	පැැහැති	
වාෘත්ත	තුනකින්	සමාන්විත	විමේේෂ	ලකුණාකින්	සලකුණු	කළ	හැකිය	(පැහත	බැලන්න).

අන්තරාදායක බලයන් අන්තර්ගත නිමාැවුම් 
සහ ඉදිකිරීම්

අන්තරාදායක	 බැලයන්	 අන්තර්ගත	නිමාැවුේ	සහ	 ඉදිකිරීේ	 යන	මේයදුමා	
මාඟින්	මේේලි,	බැැමි	සහ	නයෂ්ටික	විදුලි	උත්පැාදක	බැලාගාර	අදහස්	මේේ.



80

 18. ත්රේතවාාදය සම්බන්ධබේයන් අන්තර්ජාාතික   
 මාානුෂවාාදී නීතිය කුමාක් කියන්බේන්ද?

ත්රේතවාාදය සම්බන්ධවා ICRC දරන මාතය කුමාක්ද?
ඉවාක්	බැවාක්	මේනාමාැති	සිවිල්	ජානගහනය	අතර	භීතිය	වාපුරන	ප්රචාණ්ඩා	ක්රියා	ICRC	විසින්	
තරමේේ	මේහළා	දකියි.	එය	මේබැාමේහෝ	අවාස්ථාා	වාල	එමේලස	කර	තිමේබ්.

අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	විසින්	‘ත්රාස්තවාාදය’	සෙහා	නිර්වාචානයක්	ලබැා	මේනාදුන්නද,	‘ත්රාස්ත’	
ක්රියා	මේලස	මේපැාදුමේේ	සැලකිය	හැකි	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	දී	සිදු	කරන	මේබැාමේහෝ	ක්රියා	එමාඟින්	තහනේ	
කරයි.	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	නියැමේලන	පුද්ගලයින්	විසින්	සියලු	අවාස්ථාාවාල	දී	සිවිල්	වාැසියන්	සහ	
යුද	භටයින්	මේමාන්මා	සිවිල්	ඉලක්ක	සහ	යුදමාය	අරමුණු	පැැහැදිලිවා	මේවාන්මේකාට	හඳුනාගත	යුතු	
බැවා	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	එන	මූලික	මූලධාර්මායකි.	මේමාමා	‘මේවාන්මේකාට	හඳුනාගැනීමා’	
පිළිබැෙ	මූලධාර්මාය	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	මුල්ගලයි	(11	වාන	ප්රේනය	බැලන්න).	සිවිල්	
වාැසියන්	සහ	සිවිල්	වාස්තූන්	මේවාත	ඍජු	සහ	මේච්තාන්විතවා	ප්රහාර	එල්ල	කිරීමාට	එමේරහි	තහනමා,	
ඉවාක්	බැවාක්	මේනාමාැති	ප්රහාර	එල්ල	කිරීමාට	එමේරහි	තහනමා	මේහෝ	‘මිනිස්	පැළිහක්’	මේලස	භාවිතයට	
එමේරහි	තහනමා	වාැනි	සිවිල්	වාැසියන්	ආරක්ෂා	කිරීමා	විමේේෂමේයන්	අරමුණු	කරගත්	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	මේබැාමේහෝ	රීති	මේමාමාඟින්	පැැන	නැඟුණාකි.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	
මාඟින්	ප්රාණා	ඇපැකරුවාන්	තබැා	ගැනීමා	ද	තහනේ	කරයි.	සන්නද්ධා	ගැටුේ	අවාස්ථාාවාල	දී	සිවිල්	
වාැසියන්	සහ	සිවිල්	වාස්තූන්	වාලට	එමේරහිවා	හිතාමාතා	සිදු	කරන	ප්රචාණ්ඩා	ක්රියා	‘ත්රාස්තවාාදී’	මේලස	
විස්තර	 කිරීමේමාහිලා	නෛනතික	 වාටිනාකමාක්	 මේනාමාැත්මේත්	 එවාැනි	 ක්රියා	 දැනටමාත්	 බැරපැතළ	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	උල්ල�ඝානයන්	වාන	බැැවිනි.

තවාදුරටත්	දක්වාන්මේන්	නේ,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	ත්රාස්තවාාදී	“වාැඩාපිළිමේවාල”	
සහ	“ත්රාස්තවාාදී	ක්රියා”	විමේේෂමේයන්මා	තහනේ	කරයි.	සිේවාන	ජිනීවාා	සේමුතිමේේ	33	වාන	වාගන්තිය	
දක්වානුමේේ	 “සාමූහික	දඬුවාේ	සහ	එවාැනි	බිය	ගැන්වීමේේ	මේහෝ	ත්රාස්තවාාදමේේ	සියලු	ක්රියාමාාර්ග	
තහනේ”	බැවායි.	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	4	වාන	වාගන්තිය	මාඟින්	එදිරිවාාදිකේ	සෙහා	සහභාගි	
මේනාවාන	මේහෝ	තවාදුරටත්	සටන්	මේනාවාදින	පුද්ගලයින්ට	එමේරහි	“ත්රාස්ත	ක්රියා”	තහනේ	බැවා	දක්වායි.	
මේමාමා	විධිවිධාානවාල	ප්රධාාන	අරමුණා	වානුමේේ	අමේනකුත්	කරුණු	අතර,	නිසැකවාමා	භීතිය	පැතුරන,	
සාමූහික	දඬුවාේ	වාලට	තනි	පුද්ගලයින්	මේහෝ	සිවිල්	ප්රජාාවා	ලක්	මේනාවිය	යුතු	බැවා	අවාධාාරණාය	
කිරීමායි.	පැළමු	සහ	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	ද	සිවිල්	ජානගහනය	අතර	භීතිය	වායාප්ත	කිරීමා	
අරමුණු	කරගත්	ක්රියා	තහනමාට	ලක්	කරයි:	“සිවිල්	ජානගහනය	අතර	භීතිය	වායාප්ත	කිරීමා	මූලික	
පැරමාාර්ථාය	කරගත්	ප්රචාණ්ඩාකාරී	ක්රියා	මේහෝ	තර්ජාන	තහනේ	මේේ”	(පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානය,	2	
මේේදය,	51	වාන	වාගන්තිය	සහ	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය,	2	මේේදය,	13	වාන	වාගන්තිය	බැලන්න).	
සිවිල්	වාැසියන්	අතර	භීතිය	පැැතිරිය	හැකි,	යුද	අරමුණු	මේවාත	මේකමේරන	නීතයනුකූල	ප්රහාර	මේමාමා	
විධිවිධාාන	විසින්	තහනේ	මේනාකරන	නමුදු,	නාගරික	ප්රමේද්ශ	වාල	ජීවාත්	වාන	සිවිල්	වාැසියන්ට	
එමේරහිවා	සිදු	කරන	මේෂල්මේවාඩි	සහ	ස්නයිපැර්	ප්රහාර	වාැනි	සිවිල්	වාැසියන්	භීතියට	පැත්	කිරීමා	
අරමුණු	කරගත්	ප්රහාර	විමේේෂමේයන්මා	නීතිමේයන්	බැැහැර	කරයි.
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ඊනියා ‘ත්රේතවාාදයට එබේරහි යුද්ධය’ යනු කුමාක්ද?
ත්රාස්ත	ප්රහාර	වාැළැක්වීමා	සහ	ඊට	එමේරහිවා	සටන්	කිරීමා	අරමුණු	කරගත්	ක්රියාමාාර්ග	සහ	මේමාමේහයුේ	මාාලාවාක්	
විස්තර	කිරීමා	සෙහා	මේමාමා	මේයදුමා	භාවිතා	මේේ.	මේමාමා	ක්රියාමාාර්ග	සෙහා	බුද්ධි	මේතාරතුරු	එක්රැස්	කිරීමා,	මූලය	
සේබැාධාක,	සහ	අධිකරණා	සහමේයෝගීතාවාය	ඇතුළත්	මේස්මා,	ඊට	සන්නද්ධා	ගැටුමා	ද	සේබැන්ධා	විය	හැකිය.	මේබැාමේහෝ	
විට	 ‘ත්රාස්තවාාදයට	 එමේරහි	මේගෝලීය	යුද්ධාය’	 යනුමේවාන්	හඳුන්වාන	තත්වාමේේ	නෛනතික	වාර්ගීකරණාය	සැලකිය	
යුතු	තරමේේ	මාතමේේදයකට	තුඩු	දුන්නකි.	යේ	යේ	රාජාය	තුළ	එදිමේනදා	වායවාහාරමේේ	මේයමේදන	මේකාටසක්	බැවාට	
මේමාමා	 මේයදුමා	 පැත්වා	ඇතද,	 එය	 හුමේදක්	 භාෂාමාය	 අල�කාරයක්ද	 නැතමේහාත්	 එමාඟින්	නෛනතික	 අර්ථායකින්	
මේගෝලීය	සන්නද්ධා	ගැටුමාක්	අදහස්වාන්මේන්	ද	යන්න	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	ආමේලෝකමේයන්	පැරීක්ෂා	
කරබැැලීමේේ	අවාශයතාවාය	පැවාතී.	 පැවාතින	 දත්ත	මාත	කළ	විග්රහයකට	අනුවා,	මේගෝලීය	යුද්ධායක්	නිර්මාාණාය	වී	
ඇත	යන	මාතය	 ICRC	විසින්	මේනාදරයි;	 ‘ත්රාස්තවාාදයට	එමේරහි	යුද්ධාමේයහි	මේකාටසක්	මේලස	වායවාහාරය	තුළ	
හඳුන්වාන	ප්රචාණ්ඩාකාරී	තත්වා	පිළිබැෙ	නෛනතික	වාර්ගීකරණාය	දැක්වීමාට	එක්	එක්	සිද්ධිය	මේවාන්වා	අධායයනය	කිරීමා	
අවාශයමේේ.	සරලවාමා	දක්වාමේතාත්,	ප්රචාණ්ඩාත්වාය	අන්තර්ජාාතික	මේහෝ	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	
එළිපැත්තට	ළඟා	වාන්මේන්	නේ,	එවිට	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	අදාළ	මේේ	(5	වාන	ප්රේනය	බැලන්න).	එය	
එමේස්	මේනාවාන	විට,	අමේනකුත්	නීති	පැද්ධාතීන්	බැලපැවාතී.

නිදසුනක්	මේලස,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	දක්වාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	නිර්වාචානය	යටමේත්	ගැමේනන	
2001	සැප්තැේබැර්	11	දින	දී	එක්සත්	ජානපැදයට	එමේරහිවා	එල්ල	කළ	ප්රහාරමේයන්	පැසුවා	ත්රාස්තවාාදයට	එමේරහි	
අරගලමේේ	සුවිමේේෂී	අ�ග	දියත්	කරන	ලදි.	2001	වාර්ෂමේේ	දී	ඇෆ්ගනිස්ථාානය	තුළ	එක්සත්	ජානපැදය	ප්රමුඛා	හමුදාවා	
විසින්	ආරේභ	කළ	යුද්ධාය	නිදසුනකි.	එක්	පැැත්තකින්	එක්සත්	ජානපැදය	ප්රමුඛා	හමුදාවාත්	අමේනක්	පැැත්මේතන්	
ඇෆ්ගනිස්ථාානයත්	 සේබැන්ධා	 වූ	 එමා	 අන්තර්ජාාතික	 සන්නද්ධා	 ගැටුමාට	 ජිනීවාා	 සේමුති	 සහ	 චාාරිත්රාානුකූල	
අන්තර්ජාාතික	නීතිමේේ	රීතීන්	සේපූර්ණාමේයන්මා	අදාළ	විණි.	මේකමේස්	වුවාද,	 ‘ත්රාස්තවාාදය’	මේලස	සාමාානයමේයන්	
විස්තර	මේකමේරන	මේලෝකමේේ	අමේනක්	මේකාටස්	තුළ	සිදු	වාන	ප්රචාණ්ඩාත්වාය	ඇති	කරනුමේේ	මේබැාමේහෝ	විට	මේපැාදු	
මාතවාාදයක්	දරන	ලිහිල්වා	ස�විධාානය	වී	ඇති	කණ්ඩාායේ	(ජාාල)	මේහෝ	පුද්ගලයින්	විසිනි.	කිනේ	සන්නද්ධා	ගැටුේ	
වාර්ගයකට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායක්	මේලස	මේමාමා	කණ්ඩාායේ	මේහෝ	ජාාල	විස්තර	කළ	හැකිද	යන්න	සැක	සහිත	මේේ.

‘ත්රාස්තවාාදය’	යනු	ස�සිද්ධියකි.	ප්රාමේයෝගිකවා	සහ	නෛනතිකවා,	ස�සිද්ධියකට	එමේරහිවා	යුද	වාැදිය	මේනාහැකි	අතර,	
එමේස්	කළ	හැක්මේක්	හඳුනාගත	හැකි	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	පැාර්ශවායකට	එමේරහිවා	පැමාණි.	මේමාමා	මේ�තු	මාත,	බැහු	
ආ�ශික	‘ත්රාස්තවාාදයට	එමේරහි	අරගලය’	පිළිබැෙවා	කතා	කිරීමා	‘ත්රාස්තවාාදයට	එමේරහි	යුද්ධාය’	ගැන	කතා	කිරීමාට	
වාඩාා	අර්ථාාන්විත	මේේ.

අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	පැමාණාක්	අදාළ	වාන	බැැවින්	සාමා	කාලය	
තුළ	 දී	සිදු	කරන	ත්රාස්ත	ක්රියා	නියාමානය	මේනාකරයි.	 මේකමේස්	වුවාද,	 එමා	ක්රියා,	 මේද්ශීය	නීතිය,	
අන්තර්ජාාතික	නීතිය,	විමේේෂමේයන්මා	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	වාැනි	නීති	මාඟින්	පැාලනය	
මේකමේර්.	අපැරාධාකරුවාන්මේේ	අභිප්රායන්	කුමාක්	වුවාද,	සන්නද්ධා	ගැටුමාකට	පැරිබැාහිරවා	සිදු	කරන	
ත්රාස්ත	ක්රියා	මේද්ශීය	මේහෝ	අන්තර්ජාාතික	නීති	බැලාත්මාක	කරන	ආයතනවාල	ක්රමාමේේද	ඔස්මේස්	
ආමාන්ත්රාණාය	කළ	යුතුමාය.	බුද්ධි	මේතාරතුරු	එක්රැස්	කිරීමා,	මේපැාලිස්	හා	අධිකරණා	සහමේයෝගීතාවාය,	
උදර්පැණාය,	අපැරාධා	දඬුවාේ,	මූලය	විමාර්ශන,	වාත්කේ	තහනේ	කිරීමා	මේහෝ	ත්රාස්තවාාදීන්	මේවාත	ආධාාර	
සපැයන	 බැවාට	 සැකකාර	 රාජායයන්	 මාත	 රාජායතාන්ත්රික	හා	ආර්ථික	 පීඩාන	 එල්ල	කිරීමා	 වාැනි	
ත්රාස්තවාාදී	ක්රියා	වාැළැක්වීමාට	මේහෝ	මාැඩාපැැවාැත්වීමාට	ගත	හැකි	ක්රියාමාාර්ග	කිහිපැයක්	රාජායයන්	
විසින්	ගත	හැකිය.
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ත්රේවාාදයට එබේරහි අරගලයක දී රඳවාා ගත් පුද්ගලයින් සඳහා බලපැාන නීතිය 
කුමාක්ද?

1.	ත්රාස්වාාදයට	එමේරහි	අරගලයක	මේකාටසක්	මේලස	දිමේවාන	අන්තර්ජාාතික සන්නද්ධ ගැටුමාකට	අදාළවා	රෙවාා	
තබැාගන්නා	පුද්ගලයින්	-	2002	ජුනි	මාස	දී	නවා	ආණ්ඩුවාක්	පිහිටුවාන	මේතක්	ඇෆ්ගනිස්ථාානය	තුළ	පැැවාති	තත්වාය	
-	අන්තර්ජාාතික		සන්නද්ධා	ගැටුමාට	අදාළ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	මාඟින්	ආරක්ෂා	කරයි.

අ)		 අල්ලා ගත් යුද භාටයින්	මේවාත	යුද	සිරකාර	තත්වාය	පිරිනැමිය	යුතු	අතර	එමා	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුමේේ	
සක්රීය	 එදිරිවාාදිකේ	 අවාසාන	 වාන	 මේතක්	 රෙවාා	 තැබිය	 යුතුය.	 හුමේදක්	 එදිරිවාාදිකේ	 සෙහා	 සහභාගි	 වීමා	
මාත	පැමාණාක්	ඔවුනට	එමේරහිවා	නඩු	පැැවාරිය	යුතු	මේනාවාන	නමුත්	ඔවුන්	විසින්	සිදු	කර	ඇති	යුද	අපැරාධා	
සේබැන්ධාවා	නඩු	පැැවාරීමාට	හැකි	මේේ.	මේමාහි	දී,	ඔවුන්	මේවාත	නියමා	කරනු	ලැබූ	දඬුවාමා	ක්රියාත්මාක	කරන	මේතක්	
ඔවුන්වා	රෙවාා	තැබිය	හැකිය.	යේ	සිරකරුමේවාකුමේේ	යුද	සිරකාර	තත්වාය	ගැටලු	සහගත	වාන්මේන්	නේ,	එකී	
ගැටලුවා	පිළිබැෙවා	තීරණාය	කිරීමාට	නිසි	අධිකරණායක්	පිහිටුවිය	යුතුය.

ආ)		 අතයවාශ්යය ආරක්ෂක බේ�තු මාත රඳවාා සිටින සිවිල් වාැසියන් මේවාත	සිේවාන	ජිනීවාා	සේමුතිය	මාඟින්	සපැයා	
ඇති	ආරක්ෂණාය	 ප්රදානය	 කළ	 යුතුය.	 යුද	 සිරකාර	 තත්වායට	 අදාළ	 නිර්ණාායක	 සේපූර්ණා	 මේනාකරන	
යුද	භටයින්	 (නිදසුන්	මේලස,	විවාෘතවා	ආයුධා	රැමේගන	මේනායන)	මේහෝ	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	
දී	එදිරිවාාදිකේ	සෙහා	ඍජුවා	සහභාගි	වූ	සිවිල්	වාැසියන්	(ඊනියා	 ‘වාරප්රසාද	මේනාලත්’	මේහෝ	 ‘නීතිවිමේරෝධී’	
සටන්කරුවාන්)	සතුරු	රාජායමේේ	ජාාතිකයින්	වාන්මේන්	නේ,	සිේවාන	ජිනීවාා	සේමුතිය	යටමේත්	ඔවුන්	ආරක්ෂිත	
මේේ.	යුද	සිරකරුවාන්	මේමාන්	මේනාවා,	එවාැනි	පුද්ගලයින්ට	එමේරහිවා	ආයුධා	අතට	ගැනීමා	මේමාන්මා	ඔවුන්	විසින්	
සිදු	කර	තිබිය	හැකි	ඕනෑමා	අපැරාධා	ක්රියාවාක්	සෙහා	රෙවාා	තබැා	ගන්නා	රාජාය	විසින්	මේද්ශීය	නීතිය	යටමේත්	
ඔවුනට	එමේරහිවා	නඩු	පැැවාරිය	හැකිය.	ඔවුනට	නියමා	කර	ඇති	දඬුවාේ	කාලය	අවාසන්	වාන	මේතක්	ඔවුන්වා	
සිරභාරමේේ	 තැබිය	 හැක්මේක්ය.	 ඔවුන්ට	 විරුද්ධාවා	නඩු	 පැවාරා	 නැත්නේ,	 පැරිපැාලනමාය	 මේලස	 ඔවුනමේේ	
නිදහස	අහිමි	කිරීමාට	තුඩු	දුන්	අතයවාශය	ආරක්ෂක	මේ�තූන්	නැති	වූ	වාහාමා	ඔවුන්වා	නිදහස්	කළ	යුතුය.

2.	 ත්රාස්වාාදයට	 එමේරහි	 අරගලයක	 මේකාටසක්	 මේලස	 දිමේවාන අන්තර්ජාාතික බේනාවාන සන්නද්ධ ගැටුමාකට 
අදාළවා	රෙවාා	තබැාගන්නා	පුද්ගලයින්,	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය,	මේදවාන	අතිමේර්ක	සන්ධාානය	සහ	චාාරිත්රාානුකූල	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	අදාළ	රීති	මාඟින්	ආරක්ෂිත	මේේ.	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිමේේ	රීති	සහ	මේද්ශීය	
නීතිය	 ද	 ඔවුනට	 අදාළ	 මේේ.	 ඔවුන්	විසින්	සිදු	කර	තිබිය	හැකි	 අපැරාධාවාලට	 එමේරහිවා	නඩු	පැවාරන්මේන්	නේ,	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	හා	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	මාඟින්	සපැයන	සාධාාරණා	නඩු	විභාගයක්	සෙහා	
ඇති	සුරක්ෂාවාන්	සෙහා	ඔවුන්	විසින්	හිමිකේ	කියයි.

3.	ත්රාස්තවාාදයට	එමේරහි	අරගලයක	දී	සන්නද්ධ ගැටුමාකට පැරිබාහිරවා	රෙවාා	සිටින	සියලු	පුද්ගලයින්	රෙවාා	තබැා	
ගන්නා	රාජායමේේ	මේද්ශීය	නීතිය	සහ	මාානවා	අයිතිවාාසිකේ	නීතිය	යටමේත්	ආරක්ෂිත	මේේ.	ඔවුන්	විසින්	සිදු	කර	
තිබිය	හැකි	අපැරාධාවාලට	එමේරහිවා	නඩු	පැවාරන්මේන්	නේ,	මේමාමා	නීති	පැද්ධාති	වාල	දක්වාන	සාධාාරණා	නඩු	විභාගයක්	
සෙහා	ඇති	සුරක්ෂාවාන්	වාල	ආරක්ෂණාය	ඔවුනට	හිමි	මේේ.

ත්රේතවාාදයට එබේරහි අරගලබේ� දී අල්ලා ගන්නා ලද කිසිදු පුද්ගලබේයකු නීතියට පැරිබාහිර බේලස සැලකිය හැකි 
බේනාබේේ. නීතිමාය ආරක්ෂාවා යන අර්ථාබේයන් ගත් කළැ ‘කළු කුහරය’ බේලස කිසිවාක් බේනාපැවාතී.
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 19. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය ක්රියාවාට   
 නැංබේවාන්බේන් බේකබේේද?

ජිනීවාා	සේමුති	සහ	ඒවාාමේේ	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	සෙහා	පැාර්ශවා	වාන	රාජායයන්මේේ	පැළමු	සහ	
ප්රධාාන	 වාගකීමා	 වානුමේේ	 රීති	 ක්රියාවාට	 මේපැරළීමා	 මේහවාත්	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	
ක්රියාවාට	නැ�වීමායි.	 සෑමා	 අවාස්ථාානුගත	තත්වායකදීමා,	 රාජායයන්	 විසින්	සේමුතිවාලට	 ගරු	
කිරීමා	සහ	ගරු	කිරීමා	තහවුරු	කිරීමා	සෙහා	ඇති	අවාශයතාවාය	දක්වාන	ජිනීවාා	සේමුති	හතර	
සෙහාමා	මේපැාදු	1	වාන	වාගන්තිය	තුළ	මේමාමා	වාගකීමා	පැැහැදිලිවා	දක්වාා	තිමේබ්.
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ඇතැේ	 ක්රියාවාට	 නැ�වීමේේ	 ක්රියාමාාර්ග	 මාඟින්	 නීති	 මේහෝ	 මේරගුලාසි	 සේමාත	 කිරීමේේ	
අවාශයතාවායක්	 දක්වායි.	 අමේනක්	 ක්රියාමාාර්ග	 මාඟින්	 සන්නද්ධා	 බැලකා	 මේමාන්මා	 සාමාානය	
ජානතාවා	සෙහා	අධායාපැනික	වාැඩාසටහන්	වාල	වාර්ධානය,	නිලධාාරීන්	බැෙවාා	ගැනීමා	සහ/මේහෝ	
ඔවුන්වා	 පුහුණුකිරීමා,	 හැඳුනුේපැත්	 සහ	 අමේනකුත්	 මේල්ඛාන	 සකස්	 කිරීමා,	 විමේේෂ	 වාුහගත	
කිරීේ	සිදු	කිරීමා,	සහ	සැලසුේ	සහ	පැරිපැාලන	ක්රියාපැටිපැාටි	හඳුන්වාාදීමා	වාැනි	අවාශයතා	දක්වායි.	
රාජායයන්	විසින්	උල්ල�ඝානය	කිරීේ	වාැළැක්විය	යුතු	අතර	ඒවාා	සිදුවාන්මේන්	නේ,	අදාළ	වාගකිවා	
යුතු	තැනැත්තන්ට	දඬුවාේ	කළ	යුතුය.
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වාැළැැක්වීමා, අධීක්ෂණය සහ මාර්දනය
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතියට	පූර්ණා	වාශමේයන්	අනුකූල	වීමා	තහවුරු	කිරීමා	පිණිස	සාමා	
කාලය	සහ	සන්නද්ධා	ගැටුේ	අතරතුර	දී	යේ	නිේචිත	නෛනතික	සහ	ප්රාමේයෝගික	ක්රියාමාාර්ග	
ගැනීමා	සෙහා	වාගකීමාක්	රාජායයන්ට	තිමේබ්.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	ගිවිසුේ	මාඟින්	ද	
නීතිය	හා	අනුකූල	වීමා	තහවුරු	කිරීමාට	අදාළවා	යාන්ත්රාණා	කිහිපැයක්	දක්වායි.

මේමාමා	රීති	හා	යාන්ත්රාණා	පුළුල්	වාශමේයන්	කාණ්ඩා	තුනකට	මේබැදා	දැක්විය	හැකිය.
1. වාැළැැක්වීබේම් ක්රියාමාාර්ග
• අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	පිළිබැෙ	දැනුමා	වායාප්ත	කිරීමා	(අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	

නීතිය	ප්රවාර්ධානය)
• අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	ගිවිසුේ	මේද්ශීය	භාෂාවාට/භාෂාවාන්ට	පැරිවාර්තනය	කිරීමා
• අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතියට	 අනුකූල	 වීමා	 තහවුරු	 කිරීමා	 සෙහා	 අවාශය	 පැරිදි	

වායවාස්ථාාදායක	සහ	වායවාස්ථාාපිත	විධිවිධාාන	සේමාත	කරමින්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීතිය	මේද්ශීය	නීතියට	ඇතුළත්	කිරීමා

• අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	ක්රියාවාට	නැ�වීමා	පැහසු	කිරීමා	පිණිස	නිලධාාරීන්	පුහුණු	
කිරීමා	සහ	සන්නද්ධා	බැලකා	සෙහා	නීති	උපැමේද්ශකවාරුන්	පැත්	කිරීමා

• යුද	අපැරාධා	වාැළැක්වීමා	සහ	යුද	අපැරාධා	සිදු	කරන්නන්ට	දඬුවාේ	දීමා
• රතු	කුරුසය,	රතු	අඩාසෙ	සහ	රතු	පැළිඟුවා	ලා�ඡන	සෙහා	ගරු	කිරීමා	තහවුරු	කිරීමා

2. ගැටුමාක් පැවාතින කාලපැරිච්බේේදය තුළැ දී අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතියට අනුකූල 
වීමා අධීක්ෂණය කිරීබේම් ක්රියාමාාර්ග සහ යාන්ත්රණ
• ආරක්ෂණ බලවාතුන් බේහෝ ඔවුනබේග් ආබේද්ශ්යකයින්.	ආරක්ෂණා	බැලවාතුන්	යනු	සතුරු	

රාජාය	 තුළ	 සිටින	 ගැටුමාට	 සේබැන්ධා	 පැාර්ශවායන්මේේ,	 සහ	 ඔවුනමේේ	 ජාාතිකයින්මේේ	
ලැදියාවාන්	ආරක්ෂා	කිරීමාට	පැත්	කර	ඇති	මාධායස්ථා	රාජායයන්	මේේ.	වින්දිතයින්ට	උපැකාර	
කිරීමේේ	අරමුණින්	සහන	සහ	ආරක්ෂණා	මේමාමේහයුේ	ක්රියාත්මාක	කිරීමා	සහ	නිදසුනක්	
මේලස,	යුද	සිරකරුවාන්	මේහෝ	පැරිපැාලනමාය	මේලස	නිදහස	අහිමි	කරන	ලද	සිවිල්	වාැසියන්	
නිරීක්ෂණාය	 වාැනි	ක්රියා	 මාඟින්	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතියට	 අනුකූලවා	කටයුතු	
කරන	බැවා	අධීක්ෂණාය	කිරීමා	ආරක්ෂක	බැලයන්මේේ	කාර්යභාර්යමේේ.	‘අපැක්ෂපැාතීත්වාය	
සහ	කාර්යක්ෂමාතාවා	පිළිබැෙ	සියලු	සුරක්ෂාවාන්	පිරිනමාන’	අන්තර්ජාාතික	ස�විධාානයකට	
ආරක්ෂණා	බැලවාමේතකුමේේ	නිමේයෝජිතමේයකු	මේලස	ක්රියා	කිරීමාට	හැකිය.

• පැරීක්ෂණ ක්රියාවාලිය.	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවායක්	විසින්	ඉල්ලා		සිටින	විට	සහ	අදාළ	
පැාර්ශවා	විසින්	අනුගමානය	කිරීමාට	නියමිත	ක්රියාපැටිපැාටිය	සෙහා	එකඟ	වාන්මේන්	නේ,	සිදු	
කළා	යැයි	කියන	උල්ල�ඝානයන්	පිළිබැෙවා	පැරීක්ෂණායක්	පැැවාැත්විය	හැකිය.

• කරුණු බේසවීබේම් ජාාතයන්තර මාානුෂවාාදී බේකාමිසමා.	පැළමු	අතිමේර්ක	සන්ධාානමේේ	90	වාන	
වාගන්තිය	මාඟින්	ස්ථාාපැනය	කර	ඇති	මේමාමා	මේකාමිසමා	මාඟින්	ජිනීවාා	සේමුති	මේහෝ	පැළමු	
අතිමේර්ක	සන්ධාානයට	සිදු	කළා	යැයි	කියන	බැරපැතළ	උල්ල�ඝානයන්	සහ	අමේනකුත්	
වාැදගත්	 උල්ල�ඝානයන්	 පිළිබැෙවා	 පැරීක්ෂණා	 පැවාත්වාන	 අතර	 සිය	 මාධායස්ථා	 කාර්යාල	
ඔස්මේස්	ජිනීවාා	සේමුති	සෙහා	ගරුත්වාය	යථාාවාත්	කිරීමාට	පැහසුකේ	සලසයි.	එහි	නිල	
හැකියාවා	අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුේ	මේකමේරහි	 	පැමාණාක්	පැැතීරි	තිබුණාද,	පැාර්ශවා	
විසින්	අනුමාතිය	මේදන්මේන්	නේ,	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේවාලට	අදාළවා	



87

විමාර්ශන	පැැවාැත්වීමා	සෙහා	මේකාමිසමා	විසින්	සිය	කැමාැත්ත	ප්රකාශිතවා	දක්වාා	තිමේබ්.
• එක්සත් ජාාතීන් සමාඟ සහබේයෝගීතාවාය.	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතියට	 සිදු	 කළ	

බැරපැතළ	උල්ල�ඝානයන්හි	 දී,	 ජිනීවාා	සේමුති	සහ	ඒවාාමේේ	 අතිමේර්ක	සන්ධාාන	සෙහා	
පැාර්ශවා	වාන	රාජායයන්	විසින්	එක්සත්	ජාාතීන්	හා	සහමේයෝගීතාවාමේයන්	මේමාන්මා	එක්සත්	
ජාාතීන්මේේ	ප්රඥප්තිය	හා	අනුකූලවා	ක්රියා	කළ	යුතුය.

• I CRC.	ජිනීවාා	සේමුති,	ඒවාාමේේ	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	සහ	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	හා	රතු	
අඩාසෙ	වායාපැාරමේේ	වායවාස්ථාා	යටමේත්	තමාා	මේවාත	පැවාරා	ඇති	වාරය	මාත	ක්රියාකරන	ICRC,	
අධීක්ෂණා	ක්රියාවාලිමේේ	මූලික	අ�ගයක්	මේේ.	(20	වාන	ප්රේනය	බැලන්න).

3. මාැඩ පැැවාැත්වීබේම් ක්රියාමාාර්ග
සියලු	 උල්ල�ඝානයන්	 වාැළැක්වීමාට	 සහ	 මාැඩා	 පැැවාැත්වීමාට	 ගැටුමාට	 සේබැන්ධා	 පැාර්ශවායන්	
මේවාත	ඇති	වාගකීේ	මාත	මේමාමා	ක්රියාමාාර්ග	පැදනේ	මේේ.	අදාළ	වාගකීේ	යන්නට	පැහත	වාගකීේ	
විමේේෂමේයන්මා	ඇතුළත්ය:
• යුද	 අපැරාධා	 මේලස	 සලකන	 උල්ල�ඝානය	 කිරීේ	 මේද්ශීය	 නඩු	 පැැවාරීේ	 මාඟින්	 මාැඩා	

පැැවාැත්වීමාට	රාජායයන්ට	ඇති	වාගකීමා
• ජිනීවාා	සේමුති	සහ	ඒවාාමේේ	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	උල්ල�ඝානය	කළ	පුද්ගලයින්ට	එමේරහිවා	

විනය	මේහෝ	දණ්ඩාන	ක්රියාමාාර්ග	ගැනීමාට	හමුදා	අණා	මේදන	නිලධාාරීන්ට	ඇති	වාගකීමා
• අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	උල්ල�ඝානයන්	වාැළැක්වීමාට	මේහෝ	මාැඩා	පැැවාැත්වීමාට	සිය	

බැලය	යටමේත්	ගත	හැකි	සියලු	ක්රියාමාාර්ග	ගැනීමාට	අසමාත්	වාන	ප්රධාානීන්මේේ	අපැරාධා	සහ	
විනය	පිළිබැෙ	වාගකීමා	තහවුරු	කිරීමාට	රාජායයන්ට	ඇති	වාගකීමා

• අපැරාධා	සේබැන්ධාවා	රාජායයන්	අතර	අමේනයෝනය	සහය	සැපැයීමාට	රාජායයන්ට	ඇති	බැැඳීේ.

උල්ල�ඝානයන්ට	එමේරහි	ඉතා	වාැදගත්	නිවාර්තකයක්	මේලස	මේමාමා	ක්රියාමාාර්ග	ක්රියා	කරයි.	(21	
වාන	ප්රේනය	බැලන්න).

සන්නද්ධා	ගැටුේ	වාලින්	පීඩාා	විඳීමාට	සිදු	වාන	ප්රධාාන	මේ�තුවා	වානුමේේ,	නීති	වාල	මේනාපැැවාැත්මා	මේහෝ	
ඒවාාමේේ	පැවාතින	අඩුපැාඩුවාලට	වාඩාා,	ක්රමාමේේදයන්හි	දුලබැත්වාය	මේහෝ	මේද්ශපැාලන	අධිෂ්ඨාානය	
මාත	 මේහෝ,	 බැලාත්මාකවා	 පැවාතින	නීතියට	 ගරු	කිරීමාට	ඇති	 මේනාහැකියාවායි.	 මාෑතකාලීනවා,	
අවාධාානය,	 බැරපැතළ	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීති	 උල්ල�ඝානයන්	 සිදු	 කළ	 පුද්ගලයින්ට	
එමේරහිවා	නඩු	පැැවාරීමාට	සහ	දඬුවාේ	ලබැා	දීමාට	හැකි	පැරිදි	අපැරාධා	නීති	ක්රියාපැටිපැාටි	දියුණු	කිරීමා	
අරමුණු	කරගත්ත	ද,	උල්ල�ඝානයන්	සිදු	වාන	විට	දී	ඒවාා	නැවාැත්වීමාටත්	මාැඩා	පැැවාැත්වීමාටත්	
අවාැසි	නිසි	ක්රමාමේේද	තවාමාත්	ප්රමාාණාවාත්	මේනාමේේ.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යටමේත්	
දක්වාා	ඇති	මේබැාමේහෝ	ක්රියාපැටිපැාටීන්	පැරිචාය	තුළ	කිසිදු	 දිනක	භාවිතයට	මේගන	නැති	මේහෝ	
භාවිතයට	 මේගන	නැති	 තරේය.	 තවාද,	 මේමාමා	 ක්රියාපැටිපැාටීන්	 අදාළ	 වාන්මේන්	 අන්තර්ජාාතික	
සන්නද්ධා	ගැටුේ	අවාස්ථාා	සෙහා	පැමාණි.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	විෂය	සීමාාමේවාන්	
පැරිබැාහිරවා	සමාහර	අධීක්ෂණා	සහ	ක්රියාවාට	නැ�වීමේේ	යාන්ත්රාණා	වාර්ධානය	වූ	බැවා	සතයයක්	වුවාද,	
ඒවාා	තුළ	එයටමා	ආමේේණිකවූ	සීමාාවාන්	පැවාති.	මේමාමා	සෑමා	මේ�තුවාක්	නිසාමා,	 ICRC	විේවාාස	
කරනුමේේ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතියට	අනුකූල	වීමා	තහවුරු	කිරීමේේ	සහ	අධීක්ෂණාය	
කිරීමේේ	යාන්ත්රාණා	වාඩාා	ශක්තිමාත්	විය	යුතු	බැවායි	(20	වාන	ප්රේනය	බැලන්න).
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 20. අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය පිළිබඳ ගරුත්වාය   
 වාර්ධනය කිරීමා සහ සුරක්ෂිත කිරීමාට අදාළැවා    
 ජාාතයන්තර රතු කුරුස කමිටුබේේ කාර්යභාාර්ය කුමාක්ද?

අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 භාරකරු	 සහ	 ප්රවාර්ධාකයා	 මේලස,	 ICRC	 විසින්	 සන්නද්ධා	
ගැටුේවාල	 හා	 අමේනකුත්	 ප්රචාණ්ඩාකාරී	 වාාතාවාරණායන්හි	 වින්දිතයින්	ආරක්ෂා	 කිරීමා,	 ඔවුනට	
අවාැසි	සහය	සැපැයීමා	මේමාන්මා	නීතිය	සෙහා	වාන	ගරුත්වාය	වාඩාා	වාර්ධානය	කිරීමා	සෙහා	ක්රියා	
කරයි.	 (මේකාටුවා	 බැලන්න).	 එමාඟින්,	 විමේේෂමේයන්මා,	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	නීතිය	 පිළිබැෙ	
දැනුමා	වායාප්ත	කිරීමා,	මේද්ශීය	මාට්ටමින්	නීතිය	ක්රියාවාට	නැ�වීමාට	සහය	වීමා,	නීතිය	සෙහා	වාන	
ගරුත්වාය	අධීක්ෂණාය	කිරීමා	සහ	ගැටුේවාලට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවා	මේවාත	තමා	බැැඳීේ	මාතක්	කරදීමා	
වාැනි	කාර්යයන්	ඔස්මේස්	නීතිය	සෙහා	වාන	ගරුත්වාය	වාඩාා	වාර්ධානය	කිරීමා	සෙහා	ක්රියා	කරයි.
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ICRC බේමාබේහවාර ප්රකාශ්යය
“ජාාතයන්තර	 රතු	 කුරුස	 කමිටුවා	 යනු	 සන්නද්ධා	 ගැටුේ	 සහ	 අමේනකුත්	 ප්රචාණ්ඩාකාරී	
වාාතාවාරණායන්හි	 වින්දිතයින්මේේ	 ජීවිත	 හා	 ගරුත්වාය	 ආරක්ෂා	 කිරීමා	 මේමාන්මා	 ඔවුනට	
සහය	සැපැයීමා	සිය	පැරමා	මාානුෂීය	මේමාමේහවාර	කරගත්	අපැක්ෂපැාතී,	මාධායස්ථා	සහ	ස්වාාධීන	
ස�විධාානයකි.

මාානුෂවාාදී	නීතිය	සහ	විේවීය	මාානුෂවාාදී	මූලධාර්මා	ප්රවාර්ධානය	කිරීමා	සහ	ශක්තිමාත්	කිරීමා	
මාඟින්	වාද	මේේදනා	විඳීමා	වාැළැක්වීමා	සෙහා	ද	ICRC	ප්රයත්න	දරයි.

1863	වාර්ෂමේේ	දී	පිහිටුවාන	ලද	ICRC	ජිනීවාා	සේමුති	සහ	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	සහ	රතු	
අඩාසෙ	වායාපැාරමේේ	මූලාරේභයයි.	එමාඟින්,	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සහ	අමේනකුත්	ප්රචාණ්ඩාකාරී	
වාාතාවාරණායන්	තුළ	වායාපැාරය	විසින්	සිදු	කරන	අන්තර්ජාාතික	ක්රියාකාරකේ	මේමාමේහයවීමා	
සහ	සේබැන්ධීකරණාය	සිදු	කරයි.”

ආරක්ෂණ ක්රියාකාරකම්
සන්නද්ධා	ගැටුේ	සහ	අමේනකුත්	ප්රචාණ්ඩාකාරී		වාාතාවාරණායන්	තුළ	පුද්ගලයින්	ආරක්ෂා	කිරීමාට	
ICRC	සිදු	කරන	ක්රියාකාරකේ,	පැවාතින	නීතිය	සෙහා	පූර්ණා	ගරුත්වාය	අත්පැත්	කරගැනීමා	
අරමුණු	 කරගත්තකි.	 මේභෞතිකවා	 පුද්ගලයින්	 ආරක්ෂා	 කිරීමාට	 ICRC	 ට	 මේනාහැකිය.	 ඒ	
මේවානුවාට,	පුද්ගලයින්	මුහුණා	මේදන	අනතුරු	අවාමා	කිරීමා,	වාැළැක්වීමා	සහ	ඔවුන්ට	සිදු	කරන	
අපැචාාර	මාැඩාලීමා,	ඔවුනමේේ	අයිතිවාාසිකේ	මේවාත	අවාධාානය	දිනා	දීමා,	සහ	ඔවුනමේේ	හඬට	
කන්	දීමාට	සැලැස්වාවීමා	වාැනි	ක්රියා	එමාඟින්	සිදු	කරයි.	මේවානත්	මේලසකින්	කියන්මේන්	නේ,	
ICRC	විසින්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	සෙහා	වාන	ගරුත්වාය	අධීක්ෂණාය	කරන	අතර	
උල්ල�ඝානයන්	සේබැන්ධාවා	අදාළ	අධිකාරීන්	මේවාත	වාාර්තා	කරයි.	ආරක්ෂණා	ක්රියාකාරකේ	
යන්නට,	රෙවාා	තබැා	ගැනීමාට	අදාළ	කාර්යයන්	(බැන්ධානාගාර	නිරීක්ෂණා	ස�චාාර,	රෙවාා	තබැා	
ගැනීමේේ	තත්වායන්	ඇගයීමා	ආදී),	සිවිල්	ජානගහනය	ආරක්ෂණාය	සහ	පැවුල්	සබැෙතා	යථාාවාත්	
කිරීමා	ඇතුළත්	මේේ.

සහය ක්රියාකාරකම්
සන්නද්ධා	ගැටුේ	සහ	අමේනකුත්	ප්රචාණ්ඩාකාරී	වාාතාවාරණායන්මේේ	හානිකර	බැලපැෑේවාලට	ලත්	
ජීවිත	ආරක්ෂා	කිරීමා	සහ/මේහෝ	පුද්ගලයින්මේේ	මේහෝ	ප්රජාාවාන්මේේ	ගරුත්වාය	යථාාවාත්	කිරීමා	
ICRC	පිරිනමාන	සහමේේ	අරමුණායි.	සහය	ක්රියාකාරකේ	මාඟින්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීති	උල්ල�ඝානයන්	ආමාන්ත්රාණාය	කිරීමා	මූලිකවා	සිදු	කරයි.	අවාදානමාට	ඇති	ඉඩාකඩා	අවාමා	
කිරීමා	මාඟින්	මේමාකී	උල්ල�ඝානයන්මේේ	මේ�තු	සහ	ප්රතිවිපැාක	හැසිරවීමා	ද	ඔවුන්	විසින්	සිදු	
කරයි.	සහය	ක්රියාකාරකේ,	අදාළ	අවාස්ථාාවා	අනුවා	මේවානස්	මේේ.	ඒ	මාඟින්	පුළුල්	පැරාසයක්	
ආවාරණාය	කරයි:	ආහාර	මේහෝ	ඖෂධා	සැපැයීමේේ	සිට	ජාල	සැපැයුේ	මේහෝ	නෛවාදය	පැහසුකේ	
ප්රකෘතිමාත්	 කිරීමා	 සහ	 මූලික	 මේසෞඛාය	 සත්කාර	 නිලධාාරීන්,	 ශලය	නෛවාදයවාරු,	 කෘතිමා/
විකලා�ග	ශිල්පීන්	සෙහා	පුහුණුවා	ලබැා	දීමා	වාැනි	අතයවාශය	මේස්වාා	මේබැදා	හැරීමා	සෙහා	ධාාරිතා	
මේගාඩානැඟීමා	දක්වාා.
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නීතිය ප්රවාර්ධනය සහ ක්රියාවාට නැංවීමා
නීතිය	පිළිබැෙ	මේනාදැනුවාත්භාවාය	යනු	ඊට	ගරු	කිරීමාට	පැවාතින	ප්රධාාන	බැාධාාවාකි.	මේමාමා	මේ�තුවා	
මාත,	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	පිළිබැෙවා	විශාල	පැරාසයක	දැනුවාත්භාවාය	වායාප්ත	කිරීමාට	
රාජායයන්	සතු	බැැඳීමා	පිළිබැෙවා	ICRC	මාඟින්	ඔවුනට	සිහිපැත්	කරයි.	අධායාපැනික	වාැඩාසටහන්,	
හමුදා	පුහුණු	සහ	විේවාවිදයාල	විෂය	මාාලා	තුළට	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	අන්තර්ගත	
කිරීමා	දිරිමාත්	කිරීමා,	මාඟින්	එකී	බැාධාකය	ජායගැනීමාට	එය	උත්සහ	දරයි.	මේද්ශීය	තලය	තුළ	නීතිය	
ක්රියාත්මාක	වීමා	සහ	ඒවාා	ඵලදායී	මේලස	අදාළ	කරගැනීමා	තහවුරු	කිරීමා	සෙහා	රාජායයන්	විසින්	
අවාශය	සියලු	පියවාර	ගත	යුතු	බැවා	ICRC	විසින්	තවාදුරටත්	රාජායයන්ට	සිහිපැත්	කරමේදයි.	එකී	
කාර්යය	 ප්රධාාන	 වාශමේයන්	 රාජායයන්	 සෙහා	 තාක්ෂණික	 මාඟමේපැන්වීමා	 සහ	 මේද්ශීය	 වාශමේයන්	
ක්රියාත්මාක	කිරීමේේ	නීති	හා	මේරගුලාසි	සේමාත	කිරීමාට	බැලධාාරීන්ට	සහය	දක්වාන	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිය	පිළිබැෙ	එහි	උපැමේද්ශන	මේස්වාා	මාඟින්	සිදු	කරයි.

අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිය සඳහා වාන ගරුත්වාය අධීක්ෂණය 
කිරීමා සහ යුද පැාර්ශ්යවායන්ට සිය බැඳීම් පිළිබඳ සිහිකැඳවීමා
ජිනීවාා	සේමුති	හතර	සහ	ඒවාාමේේ	අතිමේර්ක	සන්ධාාන	මාඟින්	සන්නද්ධා	ගැටුේ	අවාස්ථාාවාක	දී	
ක්රියා	කිරීමාට	ICRC	මේවාත	විමේේෂ	වාරයක්	ලබැා	දී	තිමේබ්.	යුද	සිරකරුවාන්	සහ	පැරිපැාලනමාය	මේලස	
නිදහස	අහිමි	කරන	ලද	සිවිල්	වාැසියන්ට	සිදු	කරන	සැලකීමා	සහ	ඔවුන්වා	රෙවාා	තබැන	ස්ථාානවාල	
තත්වායන්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතියට	 අනුකූල	වාන්මේන්ද	යන්න	තහවුරු	කිරීමා	සෙහා	
අන්තර්ජාාතික	සන්නද්ධා	ගැටුමාක්	අතරතුරදී,	ඔවුන්වා	බැැලීමාට	යාමාට	ICRC	මේවාත	අයිතියක්	පැවාතී.	
ICRC	හි	මාධායමා	ගමේේෂණා	ඒජාන්සිය	මේවාත	රැෙවියන්	පිළිබැෙ	මේතාරතුරු	එවිය	යුතුය,	එමාගින්	
රැෙවියන්	අතුරුදහන්	මේනාවීමා	තහවුරු	මේකමේර්.	

ජාාතයන්තර රතු කුරුස සහ රතු අඩසඳ වායාපැාරබේ� වායේථාා	මාඟින්	ICRC	හි	කාර්යභාර්ය	තුළ	
පැහත	කාර්යයන්	විමේේෂමේයන්	ඇතුළත්	බැවා	දක්වායි:

“ජිනීවාා	 සේමුති	 මාඟින්	 ඊට	 පැවාරා	 ඇති	 කර්තවායන්	 ඉටු	 කිරීමා,	 සන්නද්ධා	 ගැටුේ	 සෙහා	
බැලපැවාත්වාන	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	සද්භාවී	භාවිතය	මේවානුමේවාන්	ක්රියා	කිරීමා,	එමා	
නීතියට	සිදු	කළා	යැයි	කියන	උල්ල�ඝානයන්	මාත	පැදනේ	වාන	ඕනෑමා	පැැමිණිල්ලක්	සෙහා	
අවාධාානය	ලබැා	දීමා”	(5	වාන	වාගන්තිය,	2	මේේදය	(ජා))

“සන්නද්ධා	 ගැටුේ	 සෙහා	 බැලපැවාත්වාන	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 පිළිබැෙ	 දැනුමා	
ප්රවාර්ධානය	සහ	අවාමේබැෝධාය	මේවානුමේවාන්	ක්රියා	කිරීමා	සහ	ඊට	ඕනෑමා	වාැඩි	දියුණු	කිරීමාක්	සිදු	
කිරීමා”	(5	වාන	වාගන්තිය,	2	මේේදය	(ට)).
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තවාද,	ICRC	විසින්	ආහාර	මේතාග,	නෛවාදය	සැපැයුේ	සහ	ඇඳුේ	පැැළඳුේ	වාැනි	මාානුෂීය	ආධාාර	ඒවාා	
අවාශය	පුද්ගලයින්හට	සැපැයීමා	සිදු	කරයි.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	ගිවිසුේ	මාඟින්	ඒ	මේවාත	
පැවාරා	ඇති	කාර්යන්වාලට	අමාතරවා,	ICRC	හට	මුල	පිරීමේේ	පුළුල්	අයිතියක්	තිමේබ්	(පැළමු,	මේදවාන	
සහ	මේතවාන	ජිනීවාා	සේමුතිවාල	මේපැාදු	3	වාන	වාගන්තිය,	9	වාන	වාගන්තිය	බැලන්න).	එය	සිය	
මේස්වාාවා	ගැටුමාට	සේබැන්ධා	පැාර්ශවා	මේවාත	ඕනෑමා	විටක	දී	පිරිනමායි.	සන්නද්ධා	ගැටුමාක	එළිපැත්තට	
ළඟා	මේනාවුණු	නමුදු,	මාානුෂීය	ක්රියාකාරිත්වාමේේ	අවාශයතාවාය	කියාපැාන	තත්වායන්හි	දී	 ICRC	
මේවාත	ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	සහ	රතු	අඩාසෙ	වායාපැාරමේේ	වායවාස්ථාා	මාඟින්	පිළිගත්	මුල	පිරීමේේ	
අයිතිය	ද	හිමිමේේ.	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	අදාළ	මේනාවාන	තත්වායන්හි	දී	අදාළ	රාජායමේේ	
අභයන්තර	කටයුතු	සෙහා	මාැදිහත්වීමාකින්	මේතාරවා	සිය	මේස්වාාවාන්	ආණ්ඩු	මේවාත	පිරිනැමීමාට	
ICRC	ට	හැකියාවා	පැවාතී.

සිය	ආරක්ෂණා	සහ	සහය	කාර්යයන්	තුළින්	එළැඹි	නිගමාන	පැාදක	කරගනිමින්,	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	 නීති	 උල්ල�ඝානයන්	 පිළිබැෙවා	 ICRC	 විසින්	 අදාළ	 බැලධාාරීන්	 මේවාත	 රහසිගත	
නිමේයෝජානයන්	 සිදු	 කරයි.	 රහසයගතභාවාය	 ICRC	 හි	 එක්	 ප්රධාාන	 කාර්ය	 ක්රමාමේේදයකි.	 එය	
මාධායස්ථාභාවාය	සහ	අපැක්ෂපැාතීත්වා	මූලධාර්මා	තුළින්	ඍජුවා	පැැන	නැඟුණු,	දීර්ඝා	කාලීන	ICRC	
ප්රතිපැත්තියක්	හා	 පැරිචායක්	මේේ.	 එමාඟින්	ගැටුේ	පැවාතින	ප්රමේද්ශවාලට,	 රෙවාා	තබැා	 ගැනීමා	සිදු	
කරන	ස්ථාානවාලට,	සන්නද්ධා	ගැටුේ	වින්දිතයින්	මේවාත	සහ	අමේනකුත්	ප්රචාණ්ඩාකාරී	තත්වා	මේවාත	
ප්රමේේශ	වීමා	සහ	එහි	අර්ථාලාභීන්මේේ	හා	කාර්ය	මාණ්ඩාලවාල	ආරක්ෂාවා	තහවුරු	කිරීමා	සෙහා	
සන්නද්ධා	 ගැටුමාක	 පැාර්ශවායන්	සහ	 අමේනකුත්	 මේකාටස්කරුවාන්	සමාඟ	 විචාාරශීලි	 ස�වාාදයක්	
ස්ථාාපැනය	කිරීමාටත්	පැවාත්වාාමේගන	යාමාටත්	ICRC	ට	අවාකාශ	සලසයි.	ද්විපැාර්ශවීය	රහසයතා	
නිමේයෝජාන	වානාහි	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	උල්ල�ඝානයන්	මේහෝ	ප්රචාණ්ඩාකාරී	තත්වාවාල	
දී	පුද්ගලයින්ට	ආරක්ෂාවා	සලසන	අමේනකුත්	මූලික	රීති	උල්ල�ඝානයන්	මාැඩා	පැැවාැත්වීමාට	මේහෝ	
එවාැනි	උල්ල�ඝානයන්	දිගින්	දිගටමා	සිදුවීමා	වාැළැක්වීමාට	ICRC	බැහුලවා	භාවිතා	කරන	ක්රමායයි.	
මේකමේස්	වුවාද,	මේමාමා	ක්රමාමේේදය	අමේනක්	තත්වායන්ට	අනුපූරක	මේේ.	විමේේෂමේයන්මා,	ICRC	මේවාත	
අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 යේ	 නිේචිත	 උල්ල�ඝානයන්	 සේබැන්ධාවා	 මේහළා	 දැකීමේේ	
මාහජානප්රකාශයක්	නිකුත්	කිරීමාට	අයිතිය	ඇති	අතර,	එමේස්	කළ	හැක්මේක්	එමා	උල්ල�ඝානයන්:	(1)	
බැරපැතළ	සහ	නැවාත	නැවාත	සිදුවා	ඇත්නේ	මේහෝ	නැවාත	සිදු	වීමාට	ඉඩා	ඇත්නේ;	(2)	නිමේයෝජිතයින්	
විසින්	මේමාමා	උල්ල�ඝානයන්	සිදු	වීමා	අත්දැක	ඇත්නේ,	මේහෝ	විේවාාස	කළ	හැකි	හා	සතයාපැනය	කළ	
හැකි	මාාර්ගයන්	මාඟින්	එමා	උල්ල�ඝානයන්මේේ	පැැවාැත්මා	සහ	ප්රමාාණාය	ස්ථාාපැනය	කර	ඇත්නේ;	
(3)	ද්විපැාර්ශවීය	රහසයතා	නිමේයෝජාන	සහ	මාානුෂීය	මේස්වාා	කාර්ය	ප්රයත්න	(එනේ,	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීති	උල්ල�ඝානයන්	සිදු	කරන	ගැටුේ	පැාර්ශවායන්මේේ	ක්රියාකලාපැයට	බැලපැෑේ	කිරීමා	
සෙහා	මේතවාන	පැාර්ශවායන්	කැෙවීමා)	උල්ල�ඝාන	මාැඩා	පැැවාැත්වීමා	සෙහා	අසමාත්වා	ඇත්නේ;	සහ	
(4)	එවාැනි	ප්රසිද්ධා	කිරීමාක්	බැලපැෑමාටලත්	මේහෝ	තර්ජානයටලත්	පුද්ගලයින්මේේ	මේහෝ	ජානයාමේේ	
යහපැත	පිණිස	මේ�තුවාන්මේන්	නේය.
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අන්තර්ජාාතික මාානුෂවාාදී නීතිබේ� වාර්ධනය 
රාජායයන්	 විසින්	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 වාර්ධානය	 කරන	 ගිවිසුේ	 සේමාත	 කරයි.	
ජාාතයන්තර	රතු	කුරුස	සහ	රතු	අඩාසෙ	වායාපැාර	වායවාස්ථාාවා	යටමේත්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීතිය	සෙහා	“ඕනෑමා	ආකාරමේේ	වාර්ධානයක්	සූදානේ	කිරීමා”	සෙහා	ද	ICRC	ට	වාරයක්	පැවාතී.	
මේමාමා	වාරය	ක්රියාමේවාහි	මේයාදවාමින්,	ICRC	විසින්	සැලකිය	යුතු	පැරිදි,	රාජායතාන්ත්රික	සමුළුවාල	දී	
ඉදිරිපැත්	කිරීමා	සෙහා	මේකටුේපැත්	මේල්ඛාන	සකස්	කරයි.	නිදසුනක්	මේලස,	ජිනීවාා	සේමුතිවාල	මුල්	
මේකටුේපැත්	රාජායයන්	සමාඟ	පැැවාති	උපැමේද්ශන	සාකච්ඡාවාලින්	අනතුරුවා	සකස්	කළ	ඒවාා	අතර,	
ඉදිරිපැත්	කිරීමේමාන්	පැසු	වාැඩිදුරටත්	සාකච්ඡා	මේකාට,	මේවානස්	මේකාට	අවාසානමේේ	දී	රාජායතාන්ත්රික	
සමුළුවාල	දී	සේමාත	කරගත්තකි.	තවාද,	ICRC	විසින්	නවා	නීති		මේහෝ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීතිය	ශක්තිමාත්	කිරීමා	පිළිබැෙවා	එකඟතාවායකට	ළඟාවීමේේ	හැකියාවා	නිර්ණාය	කිරීමේේ	අදහසින්	
රාජාය	සහ	උනන්දුවාක්	 දක්වාන	අමේනකුත්	පැාර්ශවා	සමාඟ	උපැමේද්ශන	සැසි	ස�විධාානය	කරයි.	
නිදසුනක්	මේලස,	31	මේවානි	රතු	කුරුස	සහ	රතු	අඩාසෙ	ජාාතයන්තර	සමුළුවා	සහ	1	වාන	මේයෝජානා	
සේමාතය	සේමාත	කිරීමේමාන්:	 සන්නද්ධා	ගැටුේවාල	වින්දිතයින්	සෙහා	නෛනතික	ආරක්ෂණාය	
ශක්තිමාත්	 කිරීමේමාන්	 (බැලන්න:	 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/
resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm)	පැසු,	 ICRC	විසින්	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිමේේ	රෙවාා	තබැා	ගැනීමාට	අදාළ	ක්මේෂ්ත්රාය	ශක්තිමාත්	කිරීමා	සහ	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතියට	අනුකූලවා	කටයුතු	කිරීමා	ශක්තිමාත්	කිරීමා	සෙහා	රාජායයන්	සමාඟ	
උපැමේද්ශනයන්	පැවාත්වාා	තිමේබ්	(10	සහ	19	වාන	ප්රේන	බැලන්න).
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 21. සැකකාර යුද අපැරාධකරුවාන්ට එබේරහිවා    
 ජාාතයන්තර නීතිය යටබේත් නඩු පැැවාරීමා සිදු වාන්බේන්   
 බේකබේේද?

යුද	 අපැරාධා	 යනු	 අන්තර්ජාාතික	 මේහෝ	 අන්තර්ජාාතික	 මේනාවාන	 සන්නද්ධා	 ගැටුේ	 අතරතුර	
දී	 සිදු	 කරන	 බැරපැතළ	 අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීති	 උල්ල�ඝානයන්ය.	 යුද	 අපැරාධා	
නිර්වාචාන	මේහෝ	ලැයිස්තු,	මේදවාන	මේලෝක	යුද්ධාමේයන්	පැසුවා	නියුරේබැර්ේහි	දී	පිහිටවානු	ලැබූ	
ජාාතයන්තර	යුද	අධිකරණා	වායවාස්ථාාවා,	ජිනීවාා	සේමුති	සහ	ඒවාාමේේ	අතිමේර්ක	සන්ධාාන,	පූර්වා	
යුමේගාස්මේලෝවියාවා	සහ	රුවාන්ඩාාවා	පිළිබැෙ	ජාාතයන්තර	යුද	අධිකරණාවාල	වායවාස්ථාා	සහ	නඩු	
නීතිය,	ජාාතයන්තර	අපැරාධා	අධිකරණාය	පිළිබැෙ	මේරෝමා	වායවාස්ථාාවා,	සහ	අමේනකුත්	ජාාතයන්තර	
සහ	‘මිශ්ර’	අධිකරණා	ඇතුළු	විවිධා	නෛනතික	මේල්ඛාන	තුළින්	මේසායා	ගත	හැකිය.
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රාජායයන්	විසින්	ගිවිසුේ	ආකෘතිමේයන්	සකසන	ලද,	යුද	 අපැරාධා	ලැයිස්තුවාක්	ජාාතයන්තර	
අපැරාධා	 අධිකරණා	 වායවාස්ථාමේේ	 8	 වාන	 වාගන්තිය	 තුළ	ඇතුළත්	 මේේ;	 එය	 රාජායයන්	 විසින්	
සාමාානයමේයන්	චාාරිත්රාානුකූල	අන්තර්ජාාතික	නීතිය	යටමේත්	බැරපැතළ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	
නීති	උල්ල�ඝානයන්	මේලස	සලකන	ක්රියා	සෙහා	ද	ප්රමේයෝජානවාත්	මාඟමේපැන්වීමාක්	සපැයයි.	විවිධා	
රටවාල	අණාපැනත්	සහ	නඩු	නීති	තුළද	යුද	අපැරාධා	සෙහා	නිර්වාචාන	ඇතුළත්	මේේ.

යුද අපැරාධ යනු බේමාානවාාද?
යුද	අපැරාධා	මේලස	වාර්ග	කළ	ක්රියා	අතර	පැහත	දැක්මේවාන	ක්රියා	මේේ:
• ආරක්ෂිත	 පුද්ගලමේයක්වා	 හිතාමාතා	 ඝාාතනය	 කිරීමා	 (නිද.	 තුවාාල	 මේහෝ	 මේරෝගී	 වූ	 යුද	

භටමේයකු,	යුද	සිරකරුමේවාකු,	සිවිල්	වාැසිමේයකු)
• ආරක්ෂිත	පුද්ගලමේයකුට	වාධාහි�සා	පැමුණුවීමා	මේහෝ	අමාානුෂීය	සැලකීමා
• ආරක්ෂිත	පුද්ගලමේයකුට	හිතාමාතා	බැරපැතළ	පීඩාා	මේහෝ	බැරපැතළ	තුවාාල	සිදු	කිරීමා
• සිවිල්	ජානයා	ඉලක්ක	කර	ප්රහාර	එල්ල	කිරීමා
• නීතිවිමේරෝධී	මේලස	රටින්	මේනරපීමා	මේහෝ	මාාරු	කිරීමා
• තහනේ	කළ	අවි	මේහෝ	යුද	විධික්රමා	භාවිතය
• රතු	කුරුසය	මේහෝ	රතු	අඩාසෙ	ලා�ඡන	මේහෝ	අමේනකුත්	ආරක්ෂිත	ලකුණු	අවාභාවිතා	කිරීමා
• සතුරු	ජාාතියකට	මේහෝ	හමුදාවාකට	අයත්	පුද්ගලයින්	විේවාාසභ�ග	කිරීමා	මාඟින්	තුවාාල	

කිරීමා	මේහෝ	ඝාාතනය	කිරීමා
• මේපැාදු	මේහෝ	පුද්ගලික	මේද්පැළ	මේකාල්ලකෑමා

අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	සෙහා	අදාළ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	ගිවිසුේ	
තුළ	බැරපැතළ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	උල්ල�ඝානයන්	අපැරාධා	මේලස	නේ	කිරීමා	සෙහා	
විධිවිධාාන	 ඇතුළත්	 මේනාවුණාද,	 චාාරිත්රාානුකූල	 අන්තර්ජාාතික	 නීතිය	 තුළ	 දැක්මේවාන	 යුද	
අපැරාධා	ස�කල්පැය	මාඟින්	අන්තර්ජාාතික	මේනාවාන	සන්නද්ධා	ගැටුේ	තුළ	සිදු	කරන	බැරපැතළ	
උල්ල�ඝානයන්	 ද	 ආවාරණාය	 මේකමේරන	 බැවා	 අද	 වාන	 විට	 පිළිමේගන	 තිමේබ්.	 (චාාරිත්රාානුකූල	
අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	පිළිබැෙ	ICRC	අධායයනමේේ	දැක්මේවාන	156	වාන	රීතිය	සහ	
මේරෝමා	වායවාස්ථාාමේේ	8	වාන	වාගන්තිය,	2	c)	d)	e)	හා	f)	මේේදය	බැලන්න.)

ජානසංහාර හා මානුෂයත්වායට එබේරහි අපැරාධ බේමාානවාාද?
අන්තර්ජාාතික	නීතිය	මාඟින්	ජානස�හාර	හා	මානුෂයත්වායට	එමේරහි	අපැරාධා	වාැනි	අමේනකුත්	
වාර්ගවාල	අපැරාධා	හඳුනාගනියි.	මානුෂයත්වායට	එමේරහි	අපැරාධා	යනු	ප්රහාරය	පිළිබැෙ	 දැනුමා	
ඇතිවා,	 සිවිල්	 ජානයා	 ඉලක්ක	 කරමින්	 එල්ල	 කරන	 විහිදුණු	 මේහෝ	 පැද්ධාතිගත	 ප්රහාරයක	
මේකාටසක්	 මේලස	 සිදු	කරන	 අතයවාශයමේයන්මා,	 සාහසික	ක්රියා	 මේේ.	 එවාැනි	 සාහසික	ක්රියා	
සෙහා	නිදසුන්	මේලස,	මිනී	මාැරීමා,	සමූහ	ඝාාතන,	වාහල්භාවායට	පැත්	කිරීමා,	රටින්	මේනරපීමා,	
සිරගත	කිරීමා,	වාධාහි�සා	පැමුණුවීමා,	ස්ත්රී	දූෂණාය	සහ	විවිධා	මේ�තු	මාත	වාධා	දීමා	දැක්විය	හැකිය.
ජාාතයන්තර	අපැරාධා	අධිකරණාය	යටමේත්	ජානස�හාර	අපැරාධාය	මාඟින්	“ජානවාර්ගයක්,	ජාාතියක්	
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මේහෝ	ආගමික	කණ්ඩාායමාක්	වාැනි	ජාන	කණ්ඩාායමාක්,	සේපූර්ණා	වාශමේයන්	මේහෝ	ඉන්	මේකාටසක්	
විනාශ	කිරීමේේ	මේච්තනාමේවාන්	යුතුවා	සිදු	කළ	ක්රියා”	වාැනි	විවිධා	ක්රියා	ආවාරණාය	කරයි.	ප්රේනගත	
ක්රියා	 පැහත	 පැරිදි	 මේේ:	 අ)	 කණ්ඩාායමේේ	 සාමාාජිකයින්	 ඝාාතනය	 කිරීමා;	 ආ)	 කණ්ඩාායමේේ	
සාමාාජිකයින්ට	බැරපැතළ	ශාරීරික	මේහෝ	මාානසික	හානි	ඇති	කිරීමා;	ඇ)	හිතාමාතා	සාමූහික	
ජීවාන	මේකාන්මේද්සිවාලට	හානි	පැමුණුවීමා	මාඟින්	සේපූර්ණා	වාශමේයන්	මේහෝ	මේකාටසක්	මේලස	
අමේප්ක්ෂිත	මේභෞතික	විනාශය	සිදු	කිරීමා;	ඈ)	කණ්ඩාායමා	තුළ	උපැත්	වාැළැක්වීමා	අරමුණු	කරගත්	
ක්රියාමාාර්ග	පැැනවීමා;	ඉ)	කණ්ඩාායමේේ	දරුවාන්	බැලහත්කාරමේයන්	මේවානත්	කණ්ඩාායමාකට	මාාරු	
කිරීමා.

රාජාය බැඳීම් : සැකකාර යුද අපැරාධකරුවාන්ට එබේරහි නඩු පැැවාරීමා බේහෝ 
උදර්පැණය
ජිනීවාා	සේමුති	සහ	පැළමු	 අතිමේර්ක	සන්ධාානයට	පැාර්ශවායක්	වීමා	මාඟින්	රාජායයන්	විසින්	
ජිනීවාා	සේමුති	හා	අතිමේර්ක	සන්ධාානයට	එමේරහි	‘බැරපැතළ	උල්ල�ඝානයන්’	මේලස	හඳුන්වාන	
අපැරාධා	සෙහා	වාරදකාරී	පුද්ගලයින්ට	දඬුවාේ	කිරීමාට	අවාශය	නීති	පැැනවීමාට	එකඟ	මේේ.	තවාද,	
බැරපැතළ	උල්ල�ඝානයක්	කළ	බැවාට	සැක	කරන	ඕනෑමා	පුද්ගලමේයකුට	තමා	අධිකරණා	මාඟින්	
නඩු	පැැවාරීමාට	මේහෝ	මේවානත්	රාජායයක	පැවාතින	නඩු	විභාගයක්	සෙහා	එමා	පුද්ගලයාවා	බැාර	දීමාට	
ද	රාජායයන්	බැැමේේ.

සාමාානයමේයන්,	රාජායයක	අපැරාධා	නීති	තමා	මේද්ශ	සීමාාවා	තුළ	මේහෝ	තමා	ජාාතිකයින්	විසින්	සිදු	
කළ	අපැරාධා	සෙහා	පැමාණාක්	අදාළ	වාන	නමුදු,	රාජායයන්	විසින්	සිය	මේද්ශ	සීමාාවාට	පිටතින්	
සිදු	කළ	අපැරාධා	විභාග	කිරීමාට	තමා	අධිකරණායන්ට	හැකියාවා	ලැමේබැන	ආකාරමේේ	නීති	වාැඩි	
වාශමේයන්	සේමාත	කිරීමා	සිදු	කරයි.	බැරපැතළ	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	උල්ල�ඝානය	සිදු	
කළ	තැනැත්තන්	මේසවීමාටත්	අදාළ	පුද්ගලයාමේේ	ජාාතිකත්වාය	මේහෝ	වාරද	සිදු	කළ	ස්ථාානය	
මේනාතකා,	ඔහුට	දඬුවාේ	දීමාටත්	අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතිය	යටමේත්	රාජායයන්	බැැමේේ.	
විේවීය	අධිකරණා	බැලය	මේලස	සලකන	මේමාමා	මූලධාර්මාය,	බැරපැතළ	උල්ල�ඝානයන්	ඵලදායී	
පැරිදි	මාැඩා	පැැවාැත්වීමා	තහවුරු	කිරීමා	සෙහා	 අතයවාශයමේේ.	 විේවීය	අධිකරණා	බැලය	මාඟින්	
එක්	රාජායයක	අධිකරණායක්	ඔස්මේස්	මේවානත්	රාජායයක්	තුළ	දී	අන්තර්ජාාතික	අපැරාධා	සිදු	කළ	
පුද්ගලයින්ට	එමේරහිවා	රාජාය	නීති	මාඟින්	නඩු	පැැවාරීමාට	අවාශය	පැදනමා	අන්තර්ජාාතික	නීතියට	
ලබැා	මේද්.

අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිමේේ	 ප්රධාාන	 උල්ල�ඝානයන්	 -	 එනේ,	 යුද	 අපැරාධා	 ඇතුළත්	
නමුත්	බැරපැතළ	උල්ල�ඝානයන්	සෙහා	පැමාණාක්	සීමාා	මේනාවාන	-	සෙහා	අපැරාධා	නඩු	කටයුතු,	
සමාහර	අවාස්ථාානුගත	අවාස්ථාාවාල	දී	මේද්ශීය	අධිකාරීන්	විසින්	මේගන	ආ	යුතුය.	චාාරිත්රාානුකූල	
අන්තර්ජාාතික	 මාානුෂවාාදී	 නීතිය	 පිළිබැෙ	 ICRC	 අධායයනය	 මාඟින්	 තහවුරු	 කරනුමේේ	
රාජායයන්හට	සිය	ජාාතිකයින්	මේහෝ	සන්නද්ධා	බැලකා,	මේහෝ	සිය	මේද්ශ	සීමාාවා	තුළ	අමේනමේකකු	
විසින්	මේහෝ	සිදු	කළ	යුද	අපැරාධා	මේහෝ	තමාන්	සතුවා	අධිකරණා	බැලය	පැවාතින	අමේනකුත්	යුද	
අපැරාධා	සේබැන්ධාමේයන්	විමාර්ශනය	කිරීමාට	බැැඳීමාක්	ඇති	බැවායි.	එමේමාන්මා	සුදුසුවාන්මේන්	නේ,	
යුද	අපැරාධා	සේබැන්ධාවා	සැක	කරන	පුද්ගලයින්ට	එමේරහිවා	නඩු	පැැවාරීමාට	ද	ඔවුන්ට	බැැඳීමාක්	
පැවාතී.
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අන්තර්ජාාතික අපැරාධ සිදු කරන්බේන් ඇයි?
මේමාමා	 ප්රේනය	 විවිධාාකාරමේයන්	 ආමාන්ත්රාණාය	 කළ	 හැකිය.	 ඇතමේමාකු	 ප්රකාශ	 කරන්මේන්	 නීතිය	 පිළිබැෙ	
මේනාදැනුවාත්භාවාය	 ඊට	ප්රබැලමා	මේ�තුවා	බැවායි,	 එය	යුද්ධාමේේ	ස්වාභාවික	ප්රතිවිපැාකයක්	මේලසත්	මේහෝ	 	 දඬුවාේ	
පැමුණුවීමා	සෙහා	ඵලදායී	මේක්න්ද්රීය	පැද්ධාතියක්	අන්තර්ජාාතික	නීතිය	(අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීතියද	ඇතුළුවා)	
තුළ	 මේනාමාැති	 වීමාත්	 මේලස	 තවාමේකකු	 දකියි.	 යථාාර්තය	 සැලකූ	 කළ,	 බැලාත්මාකවා	 පැවාතින්මේන්	 මේද්ශීය	 මේහෝ	
අන්තර්ජාාතික	අධිකරණා	බැලය	ද	යන්න	මේනාතකා	යුද	සහ	සාමා	කාලවාලදී	නීති	උල්ල�ඝානය	කිරීේ	මේමාන්මා	අපැරාධා	
සිදු	කිරීේද	 දක්නට	ලැමේබ්.	එමේස්	වුවාද,	 අන්තර්ජාාතික	මාානුෂවාාදී	නීති	උල්ල�ඝානයන්හි	යථාාර්තයට	යටත්වී,	
මේමාමා	නීති	පැද්ධාතිය	මේවාත	වාඩාා	ඉහළ	ගරුත්වායක්	අත්පැත්	කරගැනීමා	සෙහා	වාන	සියලු	කාර්යයන්	නවාතා	දමාා,	
සන්නද්ධා	ගැටුේවාල	වින්දිතයින්වා	ඔවුනමේේ	ඉරණාමා	මේවාත	භාරදී	සිටීමා	විකල්පැයක්	මේනාමේේ.	උල්ල�ඝානයන්	
නිරන්තරමේයන්	මේහළා	දකිමින්,	ඒවාා	වාැළැක්වීමාට	පියවාර	ගනිමින්	උල්ල�ඝානයන්	සිදු	කරන්නන්ට	දඬුවාේ	ලබැාදිය	
යුත්මේත්	එබැැවිනි.	මේද්ශීය	මාට්ටමේමාන්	මේේවාා	අන්තර්ජාාතික	මාට්ටමේමාන්	මේේවාා	යුද	අපැරාධා	මාර්දනය,	අන්තර්ජාාතික	
මාානුෂවාාදී	නීතිය	ක්රියාවාට	නැ�වීමේමාහිලා	ඉතා	වාැදගත්	ක්රමාමේේදයකි.

ජාාතයන්තර අධිකරණවාල කාර්යභාාර්ය කුමාක්ද?
මේරෝමා	වායවාස්ථාාවා	යටමේත්	රාජායයන්	විසින්	ස්ථාාපැනය	කළ,	ජාාතයන්තර	අපැරාධා	අධිකරණාය	
2002	ජුලි	1	වාැනිදා	බැලාත්මාක	විණි.	එමාඟින්,	යුද	අපැරාධාවාලට	අදාළවා	දණ්ඩාන	මුක්තිය,	
ජානස�හාර,	මානුෂයත්වායට	එමේරහි	අපැරාධා	සහ	ආක්රමාණායට	අදාළ	අපැරාධා	අවාසන්	කිරීමා	
සෙහා	ජාාතයන්තර	ප්රජාාවාමේේ	අරගලමේේ	කඩාඉේ	ලක්ෂයක්	නිමේයෝජානය	කරයි.	සැකකාර	
යුද	අපැරාධාකරුවාන්ට	එමේරහිවා	නඩු	පැැවාරීමේේ	මූලික	වාගකීමා	රාජායයන්	සතු	වුවාද,	මේද්ශීය	
අධිකරණා	විසින්	එමේස්	කිරීමාට	අකැමාැති	වාන	විට	දී	මේහෝ	එමේස්	කිරීමාට	අමේපැාමේහාසත්	
වාන	විට	දී,	සිය	අධිකරණා	බැලය	තහවුරු	කිරීමාට	අවාශය	නිර්ණාායක	ජාාතයන්තර	අපැරාධා	
අධිකරණාය	සපුරන්මේන්	නේ	මේේ	සේබැන්ධාමේයන්	ක්රියා	කිරීමාට	ඊට	හැකිමේේ.

ජාාතයන්තර	අපැරාධා	අධිකරණායට	මේපැර,	එක්සත්	ජාාතීන්මේේ	ආරක්ෂක	කවුන්සිලය	විසින්	
1993	දී	සහ	1994	දී	පූර්වා	යුමේගාස්මේලෝවියාවා	සහ	රුවාන්ඩාාවා	සෙහා	එමා	රටවාල	පැැවාති	
යුද්ධා	 අතරතුර	 දී	 යුද	 අපැරාධා	 සෙහා	 සැකකරන	 පුද්ගලයින්ට	 එමේරහිවා	නඩු	 පැැවාරීමාට	
ජාාතයන්තර	අපැරාධා	අධිකරණා	(	 ICTY	සහ	ICTR	මේලස	ප්රසිද්ධා)	පිහිටුවාන	ලදි.	2010	
මේදසැේබැර්	22	දී	ආරක්ෂක	කවුන්සිලය	විසින්	ස්ථාාපිත	කළ	ජාාතයන්තර	අපැරාධා	අධිකරණා	
යාන්ත්රාණාය,	ඔවුනමේේ	උරුමාය	පැවාත්වාා	මේගන	යමින්	තමා	වාරය	අවාසන්	කළ	ICTY	සහ	
ICTR	විසින්	සිදු	කළ	සිය	අතයවාශය	කාර්යයන්	තවාදුරටත්	සිදු	කරමේගන	යාමා	මේවානුමේවාන්	
බැලගන්වාන	ලදි.

කාේමේබැෝජාය,	නැමේගනහිර	ටිමේමාෝරය,	සහ	සිමේයරා	ලිමේයෝන්	වාැනි	 රාජාය	තුළ	ස්ථාාපිත	
ප්රමාාණාමේයන්	ඉහළ	යන	‘මිශ්ර’	මේහෝ	විමේේෂ	අධිකරණා	මාඟින්	ද	යුද	අපැරාධා	මාර්දනය	සිදු	
කරයි.	 මිශ්ර	 අධිකරණා	සතුවා	 මේද්ශීය	සහ	 අන්තර්ජාාතික	යන	 අධිකරණා	බැල	 ද්විත්වායමා	
පැවාතී.
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ජාාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස කමිටුව (ICRC) යනු සන්නද්ධ ගැැටුම් සහ අනෙනකුත් ප්රචණ්ඩකාරී 
වාත්යාවරණයන්හි වින්දිත්යයින්නෙේ ජීවිත්ය හා ගැරුත්වය ආරක්ෂාා කිරීම නෙමන්ම ඔවුනට 
සහය සැපයීම සිය පරම මානුෂීය නෙමනෙහවර කරගැත් අපක්ෂාපාතී, මධයස්ථ සහ ස්වාධීන 
සංවිධානයකි. මානුෂාවාදී නීතිය සහ විශ්වීය මානුෂාවාදී මූලධර්ම ප්රවර්ධනය කිරීම 
සහ ශක්තිමත් කිරීම මඟින් පීඩා විඳීම වැළැැක්වීම සඳහා ද ICRC ප්රයත්න දරයි. 1863 
වර්ෂානෙේ දී පිහිටුවන ලද ICRC, ජිනීවා සම්මුති සහ ජාාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස සහ රතු 
අඩසඳ වයාපාරනෙේ මූලාරම්භයයි. එමඟින්, සන්නද්ධ ගැැටුම් සහ අනෙනකුත් ප්රචණ්ඩකාරී 
වාත්යාවරණයන් තුළැ වයාපාරය විසින් සිදු කරන අන්ත්යර්ජාාතික ක්රියාකාරකම් නෙමනෙහයවීම 
සහ සම්බන්ධීකරණය සිදු කරයි.

17
32

/2
59

 1
1.

20
21

 2
50

   
පි

ට
ක

ව
ර 

ඡාා
ය

ාරූ
ප

ය
 : B

.H
eg

er
/IC

RC

 facebook.com/icrc

 twitter.com/icrc

 instagram.com/icrc

uvl,mqj ld¾hd,huvl,mqj ld¾hd,h
ukaÍid mdr" fld;=l=,ï" 
ms,a,hdrä uvl,mqj
ÿrl:k( +94 (0)65 222 70 70 

© ICRC, November 2021

cd;Hka;r r;= l=rei lñgqj cd;Hka;r r;= l=rei lñgqj 
29" f,hd¾âia mdr" fld<T 05
Y%S ,xldj
ÿrl:k( +94 (11) 250 33 46 
*elaia( +94 (11) 250 33 48
B fï,a : colombo@icrc.org
fjnS( www.icrc.org

jõkshdj ld¾hd,hjõkshdj ld¾hd,h
70" jhsrj¾ fldaú, mdr"
jhsrj¾mq,shkal=,ï" jõkshdj
ÿrl:k( +94 (0)24 222 28 55
*elaia(  +94 (0)24 222 25 37


