(antico sanscrito– cingalese)

ෙරෝමෙය් නඩු තීන්දු සම්බන්ද මෙහේස්තාත් උසාවිය
ෙරෝමඅධිකරණය

සියළුම

90 බිස්. පහත සඳහන් අයිතිවාසිකම් සහ පීඨ වලට නීතිය පිළිගනු ලැෙබ්

අපරාධයට බාජනය වනු ලැබූ පුද්ගලයා
අ ) සිය අයිතීන් හා කලාව අනුව, නීතිය මගින් ප්රදානය බලතල ක්රියාත්මක මත අපරාධ නඩු විධාන 101 සංග්රහෙය්
අනුව පහත දැක්ෙවන කම තුළ ඇති පරිදි විශ්වාස ආරක්ෂකයා (නීතින්ග්යවරයා )පත්කළ හැක :
ඒ )ප්රකාශ කරනු ළද අදාළ එම බලතල අනුගමනය කරමින් ;
බි )එම ආරක්ෂකයා විසින් කටයුතු කරෙගන යාමට අනුමත ප්රකාශය සමග ෙහෝ ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් එවන ලද
ප්රකාශයක් සමග;
ආරක්ෂකයා හට නඩුවට අයත් ආරක්ෂක උපෙදස් විසින් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට අයිතිය ඇත. 391 බිස්
අපරාධ නඩු විධානසංගහයට පහත දැක්ෙවන ෙක්තය , අනුව 33 ඩිස්ප් අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය, " අපරාධයට
බාජනය වූ පුද්ගලයට තම වාසය නම් කිරීෙම් අයිතිවාසිකම තම නීතින්ග්ය වරයටඅවසානෙය් දී නම් කළ හැක .”
නීති කලාෙවහි සඳහන් විධිවිධානයන් සමග පැමිණිල්ලක් ෙහෝ පැමිණිලි කිරීමක් (එය ෙහළා දැකීමට අදහස් කරන
අත්යවශ්ය අංග අඩංගු) ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 337අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහයට අනුකූලව වාචිකව ෙහෝ ලිඛිතව
ප්රකාශයට පත් කර හැක :එය, කැරබීනීරිය ස්ථානය, රාජ්ය ෙපොලිස් කාර්යාංශය, ගාඩියා ඩි ෆිනෑන්ස් කාර්යාලය,
පාෙද්ශීය ෙපොලිස් කාර්යාලය, ජනරජෙය් අධිකරණ කාර්යාලය සහ අෙනකුත් අධිකරණ ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
ෙමන්ම, විෙද්ශගත ෙකොන්සියුලර් නිෙයෝජිතයා ෙව්.
පැමිණිලිකරුට තමන් විසින් ෙහෝ ඔහුෙග් විෙශේෂ විනිසුරුවරයා විසින් පැමිණිලි කළ හැකිය, ලිඛිතවඉදිරිපත් කළ යුතු
නම්, එවැනි අවස්ථාවකදී පකාශයක් නිදහස් කළ යුතුය.
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ප්රසිද්ධ වාර්තාවක් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ලිඛිත සත්යාපනය, එය පැවෙරන විෂයය හා එයට අදාළ වන කරුණු සහ එම
පැමිණිල්ලට අමුණා තිබිය යුතුය.
නීතිෙයන් නිශ් චි තවම දක්වා ඇති ඇතැම් වැරදි සඳහා , තුවාල ලැබූ තැනැත්තාෙග් නඩුව ප්රකාශයට පත්
කර ඇත්නම් , එම පැමිණිලි පතය ඉදිරිපත් කල හැක්ෙක් , පැමිණිලි කළ කාරණෙය් වරදකරුට දඬුවම්

කිරීම සඳහා ක්ෂනික ඉල්ලීමක් කල ෙහොත් පමණි.

ඔබ වසර 14 ක් සම්පූර්ණ කළ බාල වයස් අෙයකු නම් ඔබහට ද පැමිණිලි කළ හැකිය.
විෙශේෂෙයන්ම, නීතියට අනුව සපයන ලද උග්රවූ කල්පිතයන්ට ස්ෙව්ච්ඡා තුවාල (ස්වරූපය), හිංසනයට ලක්වූ
ක්රියාවන් සහ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය නීත්යානුකූල ෙලස නඩු පවරනු ලැෙබ්.
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන කාල සීමාව (ප්රකාශය ෙහෝ නිහඬව අත්හැර දැමීම හැර) සාමාන්යෙයන් මාස
තුනක කාලයක් ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර වැරදිකරුට වැරදිකරු වීමට ෙපර නඩුවක් ෙගොනු කළ හැකිය.
නඩුව සහ අපරාධ සඳහා මාස හයක කාලයක් නියමිත දින ඉදිරිපත් කිරීමට :
අ) ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය ( වසර 18 ට අඩු බාල වයස් ළමෙයකුට අපරාධය උග්ර ෙහෝ සුළු හානි සිදු කළෙහොත් ) ඒ
සම්බන්ධෙයන් , සකල ෙලෝකවාසීන්ට කිසිම නිදසකට අවසර දී නැත;
බි )හිංසනයට ලක්වූ ක්රියා (බාල වයස්කරුවන්ට ෙහෝ පුද්ගලයින් සාපරාධී සම්බන්ධකම්වලට සම්බන්ධ
වූෙවොත්) සහ නිදහස් කිරීම් "අවසර පත්ර""ක්රියාවලිෙය්" ආකාරෙයන් පමනි ";
නඩු විභාගය,ෙකෙසේෙවතත්,

“අවි ආයුධ බාවිතෙයන් ෙහෝ තර්ජණ කර බිය වැද්දීෙමන් ෙහෝ වැරදිකරුවන් මගින්

ෙහෝ කිහිප ෙදෙනකු විසින් ෙහෝ නිර්නාමික ලියවිලි ෙහෝ සන්විදනාත්මක රහසිගත සංෙක්තාත්මක ආකාරෙයන්
පීඩා කිරීම සිදු කරනු ලැබුවෙහොත්,කිසිම ආකාරයකින් අවලංගු ෙනො වනු ඇත”. (612 චි .2 සහ 339 චිපි නඩු
විදාන සංගහය )
පැමිණිල්ලක් ෙගොනු කිරීමට ඇති අයිතිය නිෂ්චිත සහ නිශ්ශබ්ද ආකාරයකින් ඉවත් කළ හැකිය. වයස අවුරුදු
සම්පූර්ණ කළ බාල වයස්කරු හට ෙදමව්පියා ෙහෝ තම බාරකරු ෙහෝ අතහැර දමා ගියද නඩු පැවරිය හැකිය.
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පරීක්ෂණය සහ නඩු විභාගය අතරතුරදී විත්තිකරුහට ; සෑම රාජ්යයකම සහ ශ්ෙර්ණිෙය් නිශ්චිතව දක්වා ඇති
නීතිෙයන් (නීතිෙයන් 90 ව්යවස්ථාෙව් සඳහන්පරිදි ) අයිතිවාසිකම් සහ පීඨයන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සටහන්
සහ ඉදිරිපත් කළ හැකි සාක්ෂි (ශ්ෙර්ෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුව හැර); දින, නඩු විභාගය සහ ෙචෝදනාවට ලක්වන ස්ථානය
දැන ගැනීමට ද ඔහුට අයිතියක් ඇති අතර ඔහු සිවිල් පුද්ගලෙයකු නම්, විනිශ්චය පිළිබඳ දැනුම් දීමක් ලබා ගැනීමටද
අයිතිය ඇත; විභාගයට පැමිණීෙම් අයිතිය තිෙබ්;

බි) අපරාදයට බදුන් වුන

පුද්ගලයාට වරදකරුෙග් තත්ත්වය පිළිබඳව ක්රියා පටිපාටිය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන
නිලධාරියා විසින් ක්රියා පටිපාටිෙය් හා ලියාපදිංචිය පිළිබඳව දැනුවත් කළ හැකිය. වගන්ති අංක 1 සහ 2 හි වගන්ති
335 හි විධිවිධාන පරිදි ක්රියා පටිපාටිය සහ ලියාපදිංචිෙය් තත්ත්වය ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ පත් කළ ආරක්ෂක
උපෙද්ශක විසින් නිශ්චිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීම මගින්, රාජ්ය නඩු පවරන නිලධාරීෙවත ඉදිරිපත් කිරීම; රහස්
පරීක්ෂණ ෙහෝ විමර්ශනඅගතිෙයන් ෙතොරව, පැමිණිල්ල ෙහෝ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ දින සිට මාස 6 ක් ඇතුලත,
වරද සිදුකිරීෙම් ක්රියාවලිය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන අධිකාරිෙය් නිලධාරියා විසින්පැමිණිළි කරුට දැනුම්
දියයුතු අතරම පැමිණිළි කරුටද ඒ සම්බන්දෙයන් විමසිය හැක ;
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C) අපරාධකරුට "ප්රචණ්ඩත්වෙයන්" සිදු වූ අවස්ථාවක දී නඩු පැවරීම සම්බන්ධෙයන් මහජන පැමිණිලිකාරී කාර්යාලෙයන්
ඔහුට දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්. එවැනි අවස්ථාවක දී දැනුම් දීෙමන් දින 30 ක් ඇතුළත එම ලිපිෙගොනු බැලීමට සහ මූලික විමර්ශන
අඛණ්ඩ විමර්ශනය සඳහා සාධාරණ ෙලස ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය;
අෙනක් සියලු අවස් ථාවලදී , පැමිණිල්ෙල් දී ෙහෝ ඊට පසුව පැමිණිල්ෙල් දී , පැමිණිල්ෙල් පිටපතක්
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ඔබ ෙවත දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්. අවසාන පැමිණිලි ඉල්ලීම ගැන දැනුම් ෙදන්නට
අවශ් ය බව ප්රකාශ කර ඇති අතර , එම කාලය සඳහා විපක්ෂය සහ දින 20 ක් ද යන බව ප්රකාශ කර

ඇත.

D)අදාළ

සැපයුම්වලට අනුව, රාජ්ය වියදෙමන් නීතිමය උපෙදස් සහ අනුග්රාහකත්වය ලබා ගැනීමට තුවාල ලැබූ
පාර්ශවයට අයිතිය තිෙබ්. විෙශේෂෙයන්:

- "පසුගිය ආදායම් ප්රකාශය අනුව, ආදායම් බදු සඳහා බදු ආදායම් බදුවලට අනුග්රාහකත්වය දැක්විය හැකිය,
යුෙරෝ 11.369,24 ෙනොඉක්මවන (2014 දී වලංගු සීමාව සහ සෑම අවුරුදු ෙදකකට වරක් සංෙශෝධනය).
92 වන ණීති දණ්ඩ සංගහෙය් සඳහන් කර ඇති පරිදි (එක් එක් සාමාජිකයා සඳහා එක් අෙයකු සඳහා වන ආදායම්
සීමාව වන යුෙරෝ 1032,91), අදාල පුද්ගලයා තම / ඇයෙග් සහකරු ෙහෝ සහකාරිය ෙහෝ ෙවනත් පවුෙල්
සාමාජිකයන් සමග ජීවත්න ෙව් නම්, ආදායම උපයා ඇති ආදායමයි එක් එක් පවුෙල් සාමාජිකයන්ෙගන් එකම කාල
පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළුව ක්ෂණික ඉල්ලීම් ඇතුළත් ෙව්.
ආදායම් සීමාවන් නිර්ණය කිරීම සඳහා, නීතිය මගින් ස්වාධීන පුද්ගලයන් මත ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කරනු ලබන
අතර ආදායම් බදු ෙහෝ (ආෙද්ශන බද්දක් )ෙලස රඳවා ගැනීෙම් බද්දට යටත් ෙව්.
ඔවුන්ෙග් ෙපෞරුෂත්වය හිමිකම් ෙහේතුව විෂය විට පමණක් එය ෙපෞද්ගලික ආදායම් ගිණුමට ගනී,ෙහෝ ඔහු සමග ජීවත් වන
පවුෙල් සාමාජිකයන් සමඟ අෙප්ක්ෂකයාෙග් අවශ්යතා සමඟ ගැෙටන තත්ත්වයකදී ෙපෞද්ගලික ආදායම් ගිණුමට ගනු
ලැෙබ්. ."
එය ද ඉහත සඳහන්- ආදායම් සීමාවන් එකී ව්යවස්ථාව ප්රකාරව ප්රධානත්වෙයන් ඇතුළත් කළ හැක -:
අපරාදයන්ට ෙගොදුරු වූ පුද්ගලයාට නීති විදාන සංගහයන්ට අනුව : අ ) 572 (පවුෙල් සාමාජිකයන් සහ
නිවැසියන්ට අයුතු ෙලස සැලකීම); බි ) 583 බිස් (ලිංගික ශල්ය කර්මයක්; චි ) 612බිස් (පීඩාකාරී ක්රියාවන්); ඩි
) 609-බිස් (ලිංගික හිංසනය);ඒ ) 609-කුඅර්ෙතර් (බාල වයස්කරුවන් සමඟ ලිංගික ක්රියා); 609-ඔක්ටිස්
(කණ්ඩායම් ලිංගික හිංසනය);

"1)

2බාලවයස්කරුවන් ෙගොදුරු වනඅපරාධ සම්බන්දෙයන් : අ ) 600 (වහල් ෙසේවය අඩු කිරීම ෙහෝ නඩත්තු කිරීම);
බි ) 600- බිස් (ළමා ගණිකා වෘත්තිය); ඇ) 600-ෙටර් (ළමා අසභ්ය පින්තූර); ඈ) 600 ක් කුඉන්කින්ස (ළමා
ගණිකා වෘත්තිය සූරාකෑම සඳහා ඉලක්ක කරගත් සංචාරක ව්යාපාරය); ඒ ) 601 (මිනිසුන් සමඟ ගනුෙදනු කිරීම);
ඊ) 602 ( වහලුන් මිලදී ගැනීම හා විකිණීම); ගී ) 609-කුඉන්කුඉන්ස (බාල වයස්කාර දැරියන්ෙග් අල්ලස); එච් )
609-උන්ෙදචිස් (බාල වයස්කාරයන්ෙගන් යැපීම).
රාජ්ය ෙසේවෙය් වියදෙමන් අනුග්රාහකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා, අදාල පුද්ගලයා විසින් අත්සන් කළ යුතු අතර, තම
නීති ආරක්ෂකයා විසින් එය සහතික කලයුතු ෙව් ජනාධිපතිවරණෙය් අංක 445/2000 දරණ ජනාධිපති නිෙයෝගය;
ඉල්ලීම , සරල කඩදාසියක් මත , පිළිගත හැකි ෙලස, පැහැදිලිව ප්රකාශිත ෙද්, අඩංගු විය යුතුය. ජනාධිපති
නීතිය අංක 119/2005 දරණ 79 වන නීති දණ්ඩ සංගහය;
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ඊ) ඉතාලි භාෂාව ෙනොදන්නා විට, හිංසාවට ලක්වූ පුද්ගලයාට පහත සඳහන් ආකාරෙය් ක්රියා පටිපාටිය සඳහා අයිතිය

භාවිතා කළ හැකිය:
- ඔබහට අවශ්ය නම් ෙහෝ විෙද්ශීය භාෂාෙවන් ප්රකාශයක් කිරීමට , ලිඛිතව වුවද, භාෂණ පරිවර්තයකු පත් කරනු ලබන
අතර එම ප්රකාශය පරිවර්ථනය කරනු ලැෙබ්;- ඔබහට නඩු විභාගයට සවන් දීමට අවශ්ය නම් ඉල්ලීම මත , ඒ සදහාද භාෂණ පරිවර්තයකු විසින් සහාය ෙදනු ඇත;
- නඩුවිභාගෙය් ප්රෙයෝජනවත් ෙතොරතුරු අඩංගු ක්රියාවන් ෙහෝ ඒවාෙය් ෙකොටස් පරිවර්තනය කර ඉල්ලීම සඳහා
අයිතිය තිෙබ් ;
- ඔබ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නම් ෙහෝ දන්නා ජනරජෙය් නඩු පවරන නිලධාරී අබියස නඩු විභාගයක් සඳහා
ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අයිතිය ඇත . එම අවස්ථා වලදී පැමිණිල්ල ෙහෝ පැමිණිල්ල පිළිගැනීෙම් ලිපිය පිළිගත්
භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් මත එය ලබා ගත හැකිය.;

එෆ්) ඇතැම් අපරාධ

සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි කරු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පියවර ෙගන තිෙබ්.

විෙශේෂෙයන්ම, ෙචෝදනා කරන ලද සිද්ධිවලට සම්බන්ධ අපරාධකරුෙවකුෙග් සමීපතම ඥාතිෙයකු ෙහෝ එම පුද්ගලයා
ඇසුරු කරන හිතවතුන් නම් ඒ අවහිර මත ඔහුෙග් රැකවරණය යටෙතහි සිටීමට ඇති අපහසුතාවය උඩ "නිවස හැර
යාම" (282නීති සංගහය ),ඇය සිටින ෙහෝ ගැෙවෙසන ස්ථාන කරා ළඟා වීම ඔහු හට සම්පුර්ණෙයන්ම තහණම ෙහෝ
,"හිංසාවට බාජනය වූ පුද්ගලයා ඇති ස්ථානය ෙවත පැමිෙණන ස්ථානවල තහනම"(282 නීති විධාන සංගහෙය් තුණ්
වන දණ්ඩ නීතිය )
පැමිණිලි පක්ෂයට තමන්ට හිමි ණීති පතිකාව ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇත. 282 කාර්තුව ෙඡ්ද 1 අපරාධ නඩු විධාන
සංග්රහය එනම් ,'' තමන් අපරාධකරු සමග ජීවත් වූ නිවාසය අත හැරීම "එෙසේම "අපරාධකරු ෙග් සමීප ඥාතීන් හා
මිතුරන් විසින් නිතර ඇසුරු කරන ස්ථාන අසළෙනොයෑම " ,සහ ඔහු නිතර ගැෙවෙසන ස්ථාන ආරක්ෂිත පියවරක්
වශෙයන් සම්පුර්ණෙයන්ම මගහැරීම .
ඔහු ෙහෝ ඇය එෙසේ ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් (අපරාධකරුහට ,සැබෑ අවදානමක් ඇති පුද්ගලෙයකුට නඩු පැවරීමකින්
ෙතොරව) ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් සිද්ධිෙය් වාර්තා වූ කරුණු සම්බන්ධෙයන් අපරාධකරුෙග් ක්රියා පටිපාටිෙය් ,එයසමග
සිදුකළ අපරාධ පිළිබඳ පැමිණිල්ෙල් දී "පුද්ගල හිංසනය" පියවර පිළිබඳ වහාම සන්නිෙව්දනය හා නීති පියවර ලබා
ගැනීම:
1.

"පැහැර හැරීම" මත

සිර අත්අඩංගුවට ගැනීම ෙහෝ නිශ්චිත දඬුවම් නියම කිරීම ;

2.

"නිදහස් කිරීම", සිරෙගවල් දඬුවම නැවතීම සමාව සඳහා;

3. බන්ධනාගාර ආරක්ෂණ පියවරක් අවසන් කිරීම (රීඑම්එස් සහ භාරකාර හා සාත්තු නිවාස)
ඇය විෙද්ශීය කාන්තාවක් වන අතරම ගණිකා වෘත්තිය සූරාකෑෙම් ෙගොදුරක් නම්ද ,ෙමම පනතට අනුව අෙප්ක්ෂිත හා
අනිවාර්ය අත්අඩංගුවට ගැනීම (නීතිය 380 අපරාධ නඩු විධාන සංගහය ) ප්රචණ්ඩත්වය ෙහෝ බරපතල සූරාකෑෙම්
තත්වයක සිටින පුද්ගලෙයකුට නීති කලාෙවහි ඇති ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් "සමාජ ආරක්ෂණ ෙහේතු මත පදිංචි කිරීම"
සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක. නීතිය 18 බිස් ජානාදිපති නීති පද්දතිය 286/1998; ඔබ ඉතාලිෙය් පදිංචිවීමට ෙහෝ පදිංචි වීමට
ප්රකාශයට පත් කළෙහොත් ෙවනත් යුෙරෝපීය ප රාජ්යයක පදිංචිව සිට ෙහෝ පදිංචි වීමට ඔබ අදහස් කරන බව ප්රකාශ කර
තිෙබ් නම් "ආරක්ෂිත පුද්ගලයාෙග් කාර්යභාරය" සම්බන්ධෙයන් ඔහු ෙගන ඇති ක්රියා පටිපාටිෙය් දී ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග්
නඩුව තුල ප්රචණ්ඩකාරී හැසිරීම සම්බන්ධව වගකිව යුතු තැනැත්තාට ෙගදරින් එළවා දැමීෙම් ආරක්ෂක පියවර (282 නීති
විදාන සංගහය )
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(282 අපරාධ නීති වගන්තියට අනුව ) හිංසාවට පත්වූ පුද්ගලයා පැමිෙණන ස්ථාන ෙවත පැමිණීම තහනම් කිරීම,
"යුෙරෝපීය ආරක්ෂණ නිෙයෝගයක්" නිකුත් කිරීම සඳහා මිනුම් දමන ලද විනිසුරුවරයාෙගන් ඔහුහට විමසීමට හැකිය.
ආරක්ෂිත පුද්ගලයාෙග් නීතීඥයා විසින් ඉල්ලීම ද ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඉල්ලීම පරිදි , ආරක්ෂිත පුද්ගලයා විසින්
භාර ගන්නා ලද ෙහෝ බලාසිටීමට අෙප්ක්ෂා කරන ස්ථානය , පදිංචි ස් ථානෙය් රැඳී සිටීමට සහ ෙහේ තු දැක්වීම විය
යුතුය.
ජි)අපරාධය සිදු කළ තැනැත්තා යුෙරෝපීය සංගමෙය් සාමාජික රාජ්යයක පදිංචිව සිටින්ෙන් නම් ඔහු විසින්
අපරාධය කරනු ලැබුෙව් ෙවනත් රටකසිට නම් , නීතිපතිවරයා විසින් අභියාචනාධිකරණෙය් දී පැමිණිලි කිරීම
සහ අභියාචනා යැවීම සඳහා සැලකිලිමත් වන ' නිසි අධිකරණ බලධාරීන් මාර්ගෙයන් ඔවුන් ෙවත පැමිණිලි සහ
අභියාචනා ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ් >>
ඊට අමතරව , ෙකොන්ෙද්සි සපුරා ඇති විට , කලින් ෙඡ්දෙය් සඳහන් පරිදි “ යුෙරෝපීය ආරක්ෂන
නිෙයෝගයක් ” නිකුත් කිරීමට ඉල්ලා සිටිය හැක ;

එච් ) ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීෙම්දී , ඔහුෙග් / ඇයෙග් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය
කරමින් සිදු වූ බවට සලකනු ලබන කරුණු නිෙයෝජනය කරන අධිකරණ බලය ෙහෝ අධිකරණ අධිකරණෙය්
සියලු ෙපොලිස් පැමිණිලි සහ පැමිණිලි ෙගොනු කළ හැකිය.
අයි) ඔහු ෙහෝ ඇයට තමන් පත්වූ අපරාධය සම්බන්දෙයන් ෙගොනු වූ නඩු විබාගය ගැන ෙතොරතුරු ,තම නීතින්ග්ය
වරයාෙගන් ෙහෝ මූලික විමර්ශන ෙව්දිකාෙව්දීෙහෝ අධිකරණෙය් නිසි බලධාරීන් ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීම්
මගින් ෙහෝ අධිකරණෙය් ෙල්ඛකාධිකාරීවරයාෙග් ඉල්ලීම් ෙහෝ ඉල්ලා සිටිය හැකිය .

එල්)හිංසාවට

පත්වූ අයට රජෙය් නීතිඥ කාර්යාලයට ප්රකාශ නිකුත් කිරීම ෙහෝ අධිකරණෙය් ෙපොලිස් බලතල
පැවරීම සිදු කළ යුතු නම් තමන් පදිංචි ස්ථානය ඉතා දුරබැහරක නම් , ගමන් වියදම්, සහ ආපසු ෙගවීම සඳහා මිල
මුදල් ෙගවනු ඇත . අධිකරණ ෙසේවා අධිකාරිය විසින් කලින් බලය ලබාදී ඇති නම් ෙදවන පන්තිෙය් ගුවන් ටිකට්
පතක ෙහෝ ආර්ථික පන්තිෙය් ගුවන් ටිකට් පෙත් මිල අනුව. එවැනි ෙසේවාවන් ෙනොපවතියි නම්, මාර්ග ගමන් ෙසේවා
ආපසු ෙගවීම් වියදම් ෙර්ඛීය ෙසේවය සඳහා ආසන්නතම ස්ථානයට වාර්තා කරනු ලැෙබ්.
කුලී රථ භාවිතය ප්රකාශිතව අවසර දී ඇත්නම් නම් පමණක් එය ආපසු ෙගවන වන ලැෙබ්.මීට අමතරව, සංචාරය
සඳහා වැය කළ එක් දින සඳහා යුෙරෝ 0.72 ක දීමනාවක් සහ ගමන් මලු සඳහා එක් දිනකට යුෙරෝ 1.29 ක දීමනාවක්
ද ෙදනු ලැෙබ්. අවසන් දීමනාව ලබීමට නම් ,සාක්ෂිකරුවන්ෙග් පිටත්ව යෑමට සහ නැවත පැමිණීමට අමතරව, අවම
වශෙයන් එක් සම්පූර්ණ දවසක් වත්, ඔවුන් තම නිවෙසේන් බැහැරව රැඳී සිටීමට බැඳී සිටීම පමණක් ප්රමාණවත් ෙව්.
එෙසේම, විනිසුරුවරයා ඉදිරිෙය් සාක්ෂි වශෙයන් ෙපනී සිටීම සඳහා පැමිණිළි පක්ෂය සහභාගි වීය යුතු ෙව්.
බලය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත සහ ඉහත සඳහන් වන්දි මුදල් ඉල්ලා ඇති අයදුම්පත්රය , නිසි ෙලස
ෙල්ඛනගත කර ඇති (මුල් ටිකට්පත් ෙල්ඛන ඇතුළුව) , එම ලිපිෙයහි සඳහන් කර ඇති උසාවිය ෙවත ඉදිරිපත්
කළ යුතුය.

එම් )නීති කලාව අනුව

සිදුවූ අපරාධ, අපරාධයක් ෙලස වන්දියක් ඉල්ලා වන්දිමුදල් ලබා ගත හැකිය, 185 නීති
දණ්ඩ සංගහය “ඕනෑම වරදක් සදහා සිවිල් නීතියට අනුකූලව වන්දි ෙගවීමට බැඳී සිටීම”
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එය " අලාභහානි සිදු වූ අයට ආර්ථික ෙහෝ ෙවනත් ,වරදකරු වන්දි ෙගවීමට බැඳී සිටින අතර,ඔහු ෙහෝ ඇය වන්දි මුදල්
අනිවාර්ෙයන්ම ෙගවිය යුතු ෙව්.."
අපරාධ නඩු කටයුත්තක දී සිවිල් පාර්ශ්වකරුෙවකු ව්යවස්ථාව මගින් වන්දි මුදල් ලබා ගත හැකි අතර ,ෙහෝ සාම
අධිකරණෙය් මාර්ගෙයන් ෙහෝ ශ්ෙර්ෂ්ඨාධිකරණය සාම විනිසුරු හමුෙව් එය ලබා ගත හැක .
ෙමම කටයුතු ෙදකම තම ආරක්ෂක නීතින්ග්ය වරයා හරහා ක්රියාත්මක කළ යුතු ය.

එන්)

ඔහු / ඇය අපරාධකාරී වරදක් විසින් සිත් රිදවන පුද්ගලෙයකු ෙව් නම් සහ එය වහාම හා නීත්යානුකූලව
හිමිකම් පෑමට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවෙහොත්,එම ක්රියාවලිය නඩු විභාගෙය් දී විනය නීති රීති සහ ෙරගුලාසි සංග්රහෙය්
152 සහ වගන්තිවල දක්වා ඇති ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ,නීතිෙයන්දණ්ඩනය නියම කිරීමට ෙපර අපරාදයට වගකිව යුතු
තැනැත්තා වරදකරු ෙලස පිළිගනු ලැෙබ්;
ෙකෙසේ ෙවතත්, ඕනෑම අවස්ථාවක නඩුව ඉවත් කිරීම නිශ්කාශන බලපත්රය නිපදවීමට අයදුම්කරු විසින් ප්රකාශිතව ෙහෝ
නිශ්ශබ්දව ෙහෝ නිහඬව පිළිගත යුතුය.
ෙකෙසේ ෙවතත්, කිසිම ආකාරයකින් ෙහෝ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වෙය් අපරාධ සඳහා වූ කියාපටිපාටිය සහ ලිංගික
ප්රචණ්ඩත්වෙය් අපරාධ සඳහා වූ ප්රකාශය සහ අවි ආයුධ මගින් ෙහෝ විකාර වූ පුද්ගලෙයකු විසින් ෙහෝ එක්සත්
පුද්ගලයන්ෙග් ෙහෝ නිර්නාමික ලියවිලි මගින් "නැවත නැවත සිදු කරන ලද තර්ජන" මගින් සිදු කරනු ලැබුවෙහොත්
කිසිම ආකාරයකින් ෙහෝ නඩු අවලංගුකළ ෙනොහැක , එය සංෙක්තාත්මක ආකාරයකින් ෙහෝ පවත්නා ෙහෝ අනුමාන
රහසිගත සංගම් වලින් සිදුවන බියජනක බලෙව්ගය "සිදුෙව් නම්ද එකම නීතිය වලංගු ෙව්(612 අපරාධ දණ්ඩ නීති
සංගහය සහ 339 අපරාධ නඩු විධානසංගහය ):
ෙමම නඩුව නීතිවිෙරෝධීව නඩු පැවරීෙමන් වැලකී සිටියෙහොත්, සාම විනිසුරුවරෙයකුෙග් අධිකරණ බලය යටෙත්
කටයුතු කිරීම, අධිකරණෙය් ආනුභාවය මත, පාර්ශව අතර සමාදාන කිරීම සහ එම නඩුෙව් විත්තිය ඉවත් කිරීම මගින්,
විනිශ්චයකරුවන්ෙග් අභිමතය පරිදි අනුග්රහය ලබා ගත හැකිඅතරම එම ෙපෙද්ශෙය් සිටින මහජන මධ්යස්ථාන හා
ව්යුහයන් තුළ මැදිහත්වීෙම් ක්රියාකාරිත්වය මගින් ද සහය ලබා ගත හැක ;

ඕ)

පරීක්ෂණ සාර්ථක ෙලස අවසන් කිරීම පිළිබඳ නඩුෙව් අපරාධ අවසන්වූ අවස්ථාවක දී , නඩු විභාගය මගින්
නඩු කටයුතු අවලංගු කිරීම සඳහා විත්තිකරු විසින් ඉල්ලා සිටින ක්රියා පටිපාටිෙය්දී , ප්රශ්න කිරීම් කිරීමටත් ,
මතක සටහන් ඉදිරිපත් කරමින් කතා කිරීමටත් අයිතිය තිෙබ් ;
එෙසේම, ඔහුෙගන් ප්රශ්න කිරීම හා කතාබහ කිරීමට ඉදිරිපත් වීමට ඔහුට අයිතියක් ඇති අතර, නඩු පැවරීම සඳහා
පැමිණිල්ෙල් ඉල්ලීම අදාල නඩුෙවහි විෙශේෂත්වය සඳහා දඬුවම් ෙනොලැෙබ්.

පි)ෙරෝම මහජන පැමිණිලිකාරී කාර්යාලය දිස්ත්රික්කෙය් ෙසෞඛ්ය නිවාස,

පවුල් නිවාස, ප්රතිසන්ධාන මධ්යස්ථාන
සහ රක්ෂක නිවාස ඇති අතර ආයතනික ෙවබ් අඩවි වලට පිවිසීෙමන් ලැයිස්තුව සහ සම්බන්ධතා විස්තර ලබාගත
හැකිය.
විෙශේෂෙයන්ම එය නිරූපණය කරන්ෙන්:
1) ප්රචණ්ඩත්වෙය් සහ හිංසනෙය් වින්දනයන්ට ෙගොදුරු වූවන් සඳහා සමාන අයිතිවාසිකම් අවස්ථා සඳහා
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දුරකථන අංකය (එය පැය 24ම කියාත්මක ෙව් ) 1522ට අමතන්න.
2)ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙවබ් අඩවිෙය් www.pariopportunita.gov.it ෙව් එෙසේම ෙමම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්න් ෙවනත් සම්බන්ධීකෘත දුරකථන අංකවලට ඇමතීම සඳහාද "පහත් ෙකොට ෙහළා
දැකීම ", "සංගත මර්දන" සහ "කාන්තා ලිංෙග්න්ද්රිය විකසනය" සම්බන්ධ කර ඇත;
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3) ෙසෞඛ්ය පහසුකම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක ෙතොරතුරු සඳහා, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශ ෙවබ් අඩවිය ෙවත
පිවිෙසන්න: www.salute.gov.it/.
මීට අමතරව, වැඩි විස්තර හා ප්රවෘත්ති සඳහා, හිංසාවට ලක් වූ පුද්ගලයාට ඇතුළු වීම සදහා ප්රෙයෝජනවත් ෙතොරතුරු
සඳහා කැප වූ ෙවනම ෙවබ් අඩවියක් ෙරෝමෙය් නඩු පවරන නිලධාරී කාර්යාලය තුල ඇති අතර එය ෙවත පිවිසීමට
හැකිය.
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