
එකසත ජාතනේේ සංවධානේේ කෲර  , අවමන සහගත  , අමානෂක වධ හංසා සහ 
දඬවම පළබඳ වේේෂ නේෝා ෝජත මැනේෙඞ ේනාවැක වසන  2007 ඔකේතා ෝමබර 

 01 සට  08 දකවා කාලෝ තළ ශ ලංකාේේ සංචාරෝක ේෝද ඉදරපත කල 
වාරථාේවන ේකාටසක ේම.....

ශ ලංකා රජෝ වසන  2007 ඔකේතාෝමබර  01 සට  08 දකවා කාලෝ තළ ශ ලංකාේේ 
සංචාරෝක ේෝදමට මා හට ආරාධනා කරන ලද  . මාේේ සංචාරේේ පරමාරථෝ වේේ රට තළ 
වධ හංසා සහ අවමන සහගත සැලකම පළබඳව ේසාෝා බැලම සහ යකතෝ පසඳලේම 
කෝාවලෝ ශකතමත කරමට සහෝ වම සඳහා රජෝ සමඟ සහේෝාෝගතාවෝක ේගාඩනඟා 
ගැනමය.

මාේේ සංචාරෝ තළද රාජ් නලධාරන වන වේේශ අමාත්ාංශේේ ේේකමවරෝා  , මානව 
හමකම සහ ආපදා කළමණාකරණ අමාත්වරෝා  , අධකරණ අමාත්වරෝා  , ේේෂඨාධකරණේේ 
අගවනසරවරෝා  , නතපතවරෝා  , ේපාලසපතවරෝා  , බනධනාගාර ේකාමසාරසවරෝා  , ජාතක 
මානව හමකම ේකාමසේම පධානන  , ශ ලංකා යධ හමදාේේ මානව හමකම පළබඳ නත 
උපේේශකවරෝා ෝන අෝ සමඟ සාකචඡා කරන ලද  . මට අමතරව සවේ සමාජ 
කෝාකාරකෝනේේ සංවධානවල නේෝාෝජතෝන  , නතඥෝන  , ෛවද් වෘතතකෝන  , ජාත්නතර 
සංවධානවල නේෝාෝජතෝන හා රාජතානතක නලධාරන ද හමවන ලද.

එේමනම සමා කරම වලන ේතාරව බනධනාගාර නරකෂනෝට  , ේපාලස රඳවම සථාන 
නරකෂනෝට  , රඳවෝන සමඟ ේපෞේගලකව සාකචඡා කරමට ඉඩ ලබාදම පළබඳව 
ේපාලසපතවරෝාටත  , බනධනාගාර අධකාර ේජනරාේවරෝාටත සතත කරමට ේමෝ 
අවසථාවක කර ගනම.

ේකාළඹ හා තදාසනන පේේශවලද වැලකඩ බනධනාගාරෝ  , ේකාළඹ රමානඞ බනධනාගාරෝ, 
නේ මැගසන බනධනාගාරෝ (කානතා අංශෝ  ), අපරාධ වමරශන ේදපාරතේමනතව  , ගේකසස 
ේපාලසෝ  , රතමලාන ේපාලස මරේපාල  , පානදර උතර ේපාලසෝ  . නරකෂනෝ කරන ලද. 
ගාේේේද බසස තසතවාද වමරශන ේදපාරතේමනතේේ රඳවා තබා ගැනේම මධසථානෝ 
නරකෂනෝ කළ අතර තකණාමලෝ සහ තදාසනන පේේශවලද තකණාමලෝ බනධනාගාරෝ, 
තකණාමලෝ ේපාලස මලසථානෝ  , චන වරාෝ ේපාලස මලසථානෝ  , කනතේේ ේපාලසෝ, 
ේපාේලානනරව ේපාලසෝ  , ේපාේලානනරව බනධනාගාරෝ නරකෂනෝ කරන ලද  . මහනවර 
ආශතව ේබාෝගමබර බනධනාගරෝ  , කටගසේතාට ේපාලසෝ  , සහ වතේතගම ේපාලසෝ 
නරකෂනෝ කරන ලද.
සංචාරේේ පරමාරථෝ

ේමහද මාේේ සංචාරේේ අභමතාරථෝ වේේ මලක වශේෝන රට පරාම සදවන වධ හංසා 
සහ අවමන සහගත සැලකම පළබඳ තකේසරවක ලබා ගැනමය  . ේමහද ශ ලංකා රජේේ 
ේපාලසෝ සහ සනනේධ හමදාවලට එේල වන වධහංසා සහ අවමන සහගත සැළකල 



පළබඳ ේචාෝදනා පමණක ේනාව වරතමාන අරබදේේ ේකාටසකරවන වන එේටටඊ 
සංවධානේේ සහ ේවනත කණඩාෝම සමබනධේෝන එේල වන වධ හංසා සහ අවමන 
සහගත සැලකම පළබඳ ේචාෝදනා ේසාෝා බැලමද මාේේ අරමණ වෝ.

ඉතා බරපතල මටටේම මානව හමකම කඩවම වන වධහංසා සහ අවමන සහගත සැලකම 
සමබනධේෝන රාජ් සනනේධ හමදාවට සහ රාජ් ේනාවන සනනේධ හමදා (එේටටඊ හා 
කරණා කණඩාෝම  ) වලට වරේධව ේචාෝදනා අප හමේේ ඉදරපත වෝ.
ේකේස ේවතත එම සනනේධ හමදා ඔවනේේ පරශ තළ රඳවෝන රඳවා ේනාගනනා බව 
තදනම කෝා සට නසා එවැන සථානවල රඳවා ගැනේම පහසකම පළබඳව ේසාෝා බැලමට 
ේනාහැක වන  . කලේනාචච බලාෝාමට මා හට අවසර ේනාදම නසා එේටටඊ නාෝකතවෝ 
සමඟ සාකචඡා කරමට සහ ඔවනේේ රඳවා ගැනේම පහසකම නරකෂනෝට ඉඩ 
ේනාලැබන  . එනසා අරබදේේ ඉහත කෝන ලද සනදරභෝ තළ වධ හංසා සහ අමානෂක 
සැලකම පළබඳව නගමනෝකට එළඹමට ේනාහැක  . එමනසා වධ හංසා සහ අවමන සහගත 
සැළකම  , රඳවා තබා ගැනේම තතතවෝන පළබඳව මාේේ ේසාෝා බැලම මලකවම පදනම 
වේේ හදස නත ේරගලාස ඇතල සාමාන් අපරාධ යකත වනේචෝ පේධතෝ මතය.

වධ හංසාවල භාවතෝ

ශ ලංකා රජෝ මා සමඟ එකඟ ේනාවනද  , නතපතවරෝා වධ හංසා සඳහා අධේචාෝදනා පත 
වශාල සංඛ්ාවක අධකරණ හමේේ ේගාන කළද,ශ ලංකා ේේෂඨාධකරණෝ සාරථක මලක 
අයතවාසකම නඩ වශාල සංඛ්ාවක තනද කළද  , එේලසම දනපතාම පාේේ ජාතක මානව 
හමකම ේකාමෂන සභාවට දගන දගටම වශාල පැමණල සංඛ්ාවක ලැබේමනද ශ ලංකාව 
තළ බහලවම වධහංසා සදවන බව මේේ මතෝය.

මේේ නරකෂනෝ අනව වධ හංසාව තසතවාද කටයත මරධනේේද තසතවාද වමරශන 
ේදපාරතේමනතව චරෝාවක ේලසම ේෝාදා ගැනමට නැඹුර ව ඇත බවය  . ේපාලස සථාන 
වලද  , බනධනාගාර තළද  , ේපාලස නලධාරන සෝ වමරශන කටයත කෝාතමක කරන 
අතේරද පාේපාචචාරණෝන ලබා ගැනමට සහ අපරාධවලට අවශ් ේතාරතර ලබා ගැනමට 
අදාළව තමන අවමන සහගත සැළකලවලට ලකකල බව මේේ සංචාරෝ පරාවට රඳවෝන 
වශාල සංඛ්ාවක කෝා සටන ලද  . ඒ හා සමාන ේචාෝදනා ශ ලංකා යධ හමදාව 
සමබනධේෝනද ලැබ තබන  . ඔවන වවධාකාරේේ ආයධ භාවතා කරමන පහර දම  , ෝට 
පතේ වලට පහරදම  , කන තලට කමපනෝක ඇතල වන පරද පහරදම වැන කමේේදෝනද 
භාවතා කල වාරතා වන  . තවද  , රතකල ෝකඩ උපකරණ වලන ේහාෝ දමවැට වලන 
පළසසම  , මරස  , ගමමරස ේහාෝ ලාමප ේතේ සහත පලාසටක බෑේ මඟන ේවසනෝ අවහර 
කරම සහ පජනන ඉනදෝනට වවධාකාරේෝන කරන ලැබ වධ හංසා ේවය  . ඉහත ක 
ආකාරේේ වධ හංසා වශාල වශේෝන බසස තසතවාද වමරශන ඒකකේේ රඳවා ගැනේම 
කඳවේරන වාරතා වෝ.



වධ හංසා වලට ලකව වනදතෝන ේපාලස නලධාරනට වරේධව පැමණල කරම වැළැකවම 
සඳහා තරජනෝ කර බෝ වැේදම බහලව වාරතා වෝ  . තවදරටත වධ හංසා කරන බවට ේහාෝ 
ේගාතන ලද අපරාධ නඩවක එනම  , අනතරාදාය වෂ මතදව් ලඟ තබා ගත බවට ේහාෝ 
අනතරාදාය ආයධ ලඟ තබා ගතතා ෝැය ේචාෝදනා කරන බවට බෝ වැේදම එේස තරජනෝ 
කරම අතර ේේ  . රඳවෝන ේබාේහාෝවට පකාශ කේේ  , ේහබෝාස ේකාෝපස ේපතසම 
මේේසතාතවරෝා ඉදරේේ වභාග වවද ඔවන එම ේපාලස නලධාරනේේ ආරකෂාව ෝටේත 
අධකරණෝට ඉදරපත කරන නසාත  , මේේසතාතවරෝා වසන සැකකරවන අතඅඩංගේේ 
සටෝද සැකකරවනට සදවන අවමන සහගත සැළකල වමරශනෝ ේනාකරන නසාත, 
තමනට ේම පළබඳව පැමණල කරමට අවසථාවක ේනාලැේබන බවය.
ෛවද් පරකෂණ බහල වශේෝන සදවනේන අදාළ අපරාධෝට ේහාෝ වධහංසාවට සමබනධ 
නලධාරන ඉදරපටද වන අතර ේබාේහාෝ වට සල අතදැකම සහත කණෂට ෛවද්වරෝක 
තවාල වාරතාගත කරම සදකරන ලබය.

වගකම සහ වැළකම

සාමාන්ේෝන මා නරකෂනෝ කළ පරද ශ ලංකාව තළ දැනටමත වධ හංසා සහ දඬවම 
වලන මද සටමට අවශ් මලක සාධක පවත  . ආණඩ කම ව්වසථාේේ  11 වන වගනතෝ 
අනව මලක අයතවාසකම ේපතසමක ේේෂඨාධකරණෝට ඉදරපත කරම   , 1994 කෲර 
අවමන සහගත වධ හංසාවලට එේරහ පනේත පතපාදන අනව අධේචාෝදනා නකත කරම, 
සැකකර පැෝ  24 ක කාලෝක තළ මේේසතාතවරෝා ේවත ඉදරපත කරම  , පහණ අධකරණ 
ෛවද්වරෝක ලවා  (JMO) අදාළ ෛවද් පරකෂණෝ ේමේහෝවම  , ජාතක මානව හමකම 
ේකාමසේම නලධාරන වසන පරකෂණ කටයත ේමේහෝවම දැකවෝ හැකෝ.

වේේෂේෝනම වධ හංසා ේචාෝදනා පළබඳ වමරශන කරම සඳහා ේපාලසේේ සහ නතපත 
ේදපාරතේමනතේේ ේවනම අංශෝක සථාපත කර තබේමන වධහංසා වැළැකවමට රජේේ 
ඇත කැපවම ේපනනම කරය  . (උදාහරණ ේලස ේපාලස ේදපාරතේමනතේේ වේේෂ 
වමරශන ඒකකෝ හා වධ හංසාවලට වරදකරවනට එේරහ නඩ පැවරේම ඒකකෝ දැකවෝ 
හැකෝ.)

ේකේස ේවතත සැලකෝ යත වශාල අඩපාඩ ඉතරව තබණත දවයන පරා පහට රඳවම 
කඳවරවලට පරව දැනම දමකන ේතාරව ඕනෑම ේේලාවක ඇතේව රඳවෝන සමඟ 
ේපෞේගලකව සාකචඡා කළ හැකවෝ  . එේහත ඔවනට සවාධන ෛවද් පරකෂණෝකට 
ේෝාම වෝ හැක සවාධන කෝාකාර ව්හෝක අඩව පවතන බව ේපන ෝය  . මා දැඩව 
වේවාස කරනේේ ේමවැන කෝාමාරගෝකන වධ හංසා අවම කර ගතහැක බවය  . නමත ශ 
ලංකාව තළ දැනට ේමම කාරෝෝ කරම සඳහා ඇත ජාතක මානව හමකම ේකාමෂන 
සභාේේ කාරෝ භාරෝ පළබඳ සෑහමකට පතවෝ ේනාහැකෝ.

 1994 කෲර අවමන සහගත වධ හංසා වලට එේරහ පනත පැනවම මම අගෝ කරන අතර 



එමඟන වධ හංසාව අපරාධ වරදක බවට පතකර වරදකරවන නතෝ හමවට ේගන ඒමට 
කටයත කර ඇත  . එේමනම නතපතවරෝා වසන අධකරණෝ හමේේ ේමම පනතට අදාළව 
ේගාන කරන ලද අධේචාෝදනා පත සංඛ්ාව මා ෛධරෝමත කරනනක වෝ  . නමත ේමම 
කාලෝ තළම අධේචාෝදනා පත වලන වරදකරවන බවට පතවේමන අවසන වේේ තනක 
පමණක වම පළබඳව මා පසතැවල ේවම  . ේමම පතඵලෝ ලැබමට එක ේේතවක ේලස මම 
දකනේන ේමම පනේත ඇත අවම දඬවම අනවාරෝ වසර  07 ක ේලස දකවා තබමය. 
ේමනසා ේමම නතෝ වරදකරවනට එේරහව පතඵලදාෝක ේලස කෝාතමක වම සද 
ේනාේේ  . අේනක කරණ වනේන කාරෝකෂම නල මටටේම වමරශන කාරෝාංශෝක 
(CAT)සමමතේේ  12 වන ව්වසථාවට අනව ේනාමැත වමය.

රඳවා තැබේම තතතවෝන

එේලසම රඳවා තබා ගැනේම තතතවෝන පළබඳවද මම උනනද ේවම  . රජෝ සපෝන ලද 
සංඛ්ා දතත අනව ේපනනම කරන ලැබේේ බනධනාගාර තළ නෝමත සංඛ්ාවට වඩා 
රඳවෝන ඇත බවය  . සෝළ බනධනාගාරවල රඳවෝ හැක රඳවෝන පමාණෝ  8,200 ක ේලස 
දැකවවද සත් ේලසම එහ රඳවා ඇත සංඛ්ාව  28,000 ක වෝ  . ේමේලස රඳවා තබා 
ගැනමම කෲර සහ අවමන සහගත තතතවෝක බවට ජාත්නතර හා පේේශෝ මානව 
හමකම කාරෝාංශ ේපනවා ද තබන.


