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විදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ ද්කරයා වා වි්   ද නිව්දවෝර්ක් ටයිරයස ්පුාත්පදත් 
කර්තෘා වා දාත් වාල  ද පියව 

 
 
 
ඇස ෝසිසේටඩ් සෙ ප වත් ස ස ය්ව ්්තා ් , "   වතද්ගලසවෝ දුසිම් ගණනක්" ශ්රී ලා,් 
රජව විසින් දූෂණව ,රනු ලැබීම  හ ්ධහා ් පමුණු්නු ලැබීම ගැන වි ප ර ,රති  
වන මැසවන් යු ස ලිපිවක් 2017 සනෝැම්බතා 08 ්ැනි දින ද නිව්සවෝතාක් ටයිම් ප 
වත් සපස හ ප  විව. එම ලිපිව පහ   බැඳිසවන් කිවවිව හැකිව: 
https://www.nytimes.com/aponline/2017/11/08/world/asia/ap-as-sri-lanka-torture.html 

විසද්ශ ,ටයුතු අම් ්ාශසේ ස්,ම් ෙ ්ද් ,්ියව් ම් මහ ් විසින් සම් 
 ම්බන්ධසවන් ද නිව්සවෝතාක් ටයිම් ප වත් සපස ස ,ර්තෘ්රව් ස්  ව්න ලද ලිපිවක් 
පහ  දැක්සව්.   

          

2017 සනෝැම්බතා 08 ්ැනිද් 
 
 
,ර්තෘතුම් 
නිව්සවෝතාක් ටයිම් ප වත් සප  
 
 
හ ් ස ,ර්තෘතුමනි"  

ඇස ෝසිසේටඩ් සෙ ප වත් ස ස ය් ව විසින් ්්තා ් ,රනු ලැබ ද නිව්සවෝතාක් ටයිම් ප 
වත් සපස හ ප  වූ   වතද්ගලසවෝ දුසිම් ගණනක්" ශ්රී ලා,් රජව විසින් දූෂණව ,රනු 
ලැබීම  හ ්ධහා ් පමුණු්නු ලැබීම ගැන වි ප ර ,රති  වන මැසවන් යු ස ලිපිව 
 ම්බන්ධසවන් සමම ලිපිව සවොමු ,රමි. 

නඟ් ඇති ස ෝදන්්න්සේ බැරෑරුම්භ්්ව ස" නීතිසේ ආධිප ව හහ ට ඔ ්් 
 ැබීමට ජ්ති,  ම්මුති්්දී රජව තු  ඇති දැඩි ඇප,ැපවීම ස  ැලකි්ලට ගනිමින්"   
ශ්රී ලා,් රජව විසින් එ්නු ලබන සමම ෙති ්රවද නිව්සවෝතාක් ටයිම් ප වත් සපස හ 
ප  ,රන්සන් නම් එව අගව ස,ොට  ල,න්සනමු.  

 
,්ර සහෝ ්ධහා ් පැමිණවීමක්  රසේ දෙ ා දකිල ශ්රී ලා,් රජව" රට 
තු  පමුණු්නු ලැබූ ්ධහා ් පිළිබඳ ස ෝදන් විමතාශනව ,ර නීතිසේ පූතාණ 
වි තිව වටස ස නඩු පැ්රීම ගැන  හති, ස්යි.  
 
එ්න් විමතාශන කිරීම  ඳහ්  ්ක්ෂි හ ්ම ස ්ැදග ස ්න සහයින්"  රසටන් පිට  
සිටින ප්තාශප් ද ඇතු  ස්" සම් ්ෑවමට අද්ල සිවලුම ප්තාශප් වන්සේ අනුග්රහව ස 
 හසවෝගව ස රජව හ්ල් සිටියි.  
 
2015 ජන්්ිය 08 ්ැනිද් පැ්ැති ජන්ධිපති්රණසවන්  හ 2015 අසගෝ පතු ම් සේ 
පැ්ැති ප්තාලිසම්න්තු මැති්රණසවන් අනතුරු් පිහටු්නු ලැබූ ජ්ති,  ම්මුති්්දී 

https://www.nytimes.com/aponline/2017/11/08/world/asia/ap-as-sri-lanka-torture.html
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රජව" රසේ ජන ්්ට ෙතිා් දුන් පියද්සදන්ම"  ාහඳිව්්" වහප්ලනව" නීතිසේ 
ආධිප ව"  හ ම්න් හමි,ම් ේතාධනව ස,ොට ආරක්ෂ් කිරීම ස්නුස්න් 
ක්රිව්කිරීමට ඇප,ැප වී සිටින අ ර"  ්ධහා ් පැමිණවීම ්ැලැක්වීම  ඳහ් පහ  
දැක්ස්න පිව්රද ඇතු  ස් නිශපචි  පිව්ර රැ ක් සගන තිසේ: 

 
-ජ්ති, ම්න් හමි,ම් ස,ොමි ම ශක්තිම ස ස,ොට ්ධහා ් පැමිණවීම 
 ම්බන්ධසවන් පැමිණිලි තිබිව හැකි  පථ්න්ලට ඔවුන්ට ෙසව්ශ වීමට හඩ 
ලැසබන බ්  හති, වීම. 
 
-,්ර්,්රව, සහෝ ්ධහා ් පැමිණවීම  හනම් ,රමින් සපොලි ප  හ 
ආරක්ෂ, නිලධ්රීන්ට නිසවෝග නිකු ස කිරීම  හ එම නිසවෝග උ්ලාඝනව 
,ස ය නම් නීතිවට අනු් උපියම දඬු්ම් ලබ් දීම. 
 
- එක්  ස ජ්තීන්සේ විසශයෂ ්්තා ්,රු්න්ට සමරට  ා ්රව ,රන සල ට 
 පථ්්ර ඇරයුමක් නිකු ස කිරීම. ම්න් හමි,ම් පිළිබඳ මහස,ොම ්ිය ප් රව්සේ 
(2016 සපබර්්ිය)  හ එක්  ස ජ්තීන්සේ මහස්,ම්්රව්සේ (2016 
 ැප් ැම්බතා)  ා ්රද ඇතු  ස්" 2015 ජන්්ිය ම  සිට සම් දක්්් එ්ැනි 
 ා ්ර 6 ක් සිදු වී තිසේ. 

 
-්ධහා ් පමුණු්නු ලැබුසව් වැයි ස ෝදන් නැසගන  පථ්න්ලටද 
ඇතු  ස්" ම්න් හමි,ම්  ාවිධ්න්ලින් ,රන  ා ්ර අප විසින් පිළිගනු ලැබූ 
අ ර හදිියසේදීද ඒ්් අපි පිළිගනිමු. ඒ අනු්" එ්ැනි නීතිවිසරෝධී  හ 
ගතාහ්,ටයුතු ක්රිව්,්ර,ම් රට තු  සිදු සනෝන බ් ඔවුන්ට සිව 
සදසන ස්ලින්ම දැ, ග  හැකිව. 
 
-මෑ දී එළිදක්්නු ලැබූ ජ්ති, ම්න් හමි,ම් ක්රිව්,්රී  ැලැ පසමහ (2017-
2021) එක්  ම්පූතාණ පියච්සේදවක්ම ්ධහා ් ්ැලැක්වීම  හ ඊට අද්ල දතාශ, 
 හ ග  යුතු ක්රිව්ම්තාග ස්නුස්න් ස්න් ,ර ඇති අ ර එම  ැලැ පම 
ක්රිව් සම, කිරීමට අපි ,ැප වී සිටිමු.  
 
- ්ධහා ් පැමිණවීමට එසරහ් සපනී සිටීම  ඳහ් ස" ්ධහා ් පැමිණවීම  වතර් 
සනොහ්සීසම් ෙතිප සතිව රජසේ හහ  ම මේටසමන්  හවුරු කිරීම පිණි  ස"  
2016 ජූනි ම් සේදී ජ්ති, ම්න් හමි,ම් ස,ොමි ම විසින්  ාවිධ්නව ,රනු 
ලැබූ සප ප්ළිව,ට ශ්රී ලා,් ජන්ධිපති්රව්ද  හභ් ව විව.  
 
-නීතිව  හ  ්මව අම් ්ාශව විසින් පිහටු්නු ලැබ එම අම් ්ාශසේ 
ස්,ම්්රව්  භ්පති ස්ව දරන ්ධහා ් ්ැලැක්වීසම් ,මිටු්ක්" ්ධහා ් 
පැමිණවීම  වතර් සනොහ්සීසම් රජසේ ෙතිප සතිව  හති, ,රනු ් ප අද්ල 
ස,ොට ප,්ර ආව න විසින් අ ස,ර ගනු ලැබූ ෙගතිව  ්,ච්ා ් කිරීම  ඳහ් 
ම ,ට ්රක් රැ පස්යි. 
 

o ්ධහා ් ්ැලැක්වීසම් ,මිටු් විසින් ගනු ලැබූ තීරණව,ට 
අනු්" රසේ  ෑම ස,ොේඨ් ව,ම ස" ත්ර ප  විමතාශන 
ස,ොේඨ් ව" අපර්ධ පරීක්ෂණ සදප්තා සම්න්තු්" අපර්ධ විමතාශන 
,්තාව්ාශව ්ැනි විමතාශන ඒ,,්ල ස සජෂපඨ සපොලි ප 
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අධි,්රී්රුන්  හ සපොලි ප අධි,්රී්රුන්  ඳහ්ද" ගණනින් 483 ක් 
වූ සිවලුම සපොලි ප  පථ්න්ධිපති්රුන්  ඳහ්ද එක් දින ්ැඩමුළු 
ම්ල්්ක් 2016 සනෝැම්බතා/ සද ැම්බතා ම් ්ලදී  ාවිධ්නව ,රන 
ලදී. 
 

o ,ණ්ඩ්වම් පහක් වටස ස වතහුණු් ලබ් සදන ලද මුළු නිලධ්රීන් 
 ාඛ්්් 800 ක් විව. ්ධහා ් පැමිණවීම  වතර් සනොහ්සීසම් 
ෙතිප සතිවට ස " විමතාශන ක්රමසව්දවක් සල  ්ධහා ් පැමිණවීම 
 හනම් කිරීමට ස රජසේ හහ ම මේටසමන් ඇති ,ැපවීම 
අ්ධ්රණව කිරීම  ඳහ් නීතිව  හ  ්මව අම් ්රව්ද" නීතිව  හ 
 ්මව අම් ්ාශසේ ස්,ම්්රව්  හ සපොලි පපති්රව්ද සිවලුම 
්ැඩමුළු්ලට  හභ් ව වූහ.  සම්  ම්බන්ධසවන් ්ැරදි ,රනු ලැබූ 
සපොලි ප නිලධ්ියවකුට එසරහ් තුන් ්ැදෑරුම් ක්රිව්ම්තාගවක් ගන්න් 
බ් එනම්" විනව ක්රිව්ම්තාග ගැනීම" ්ධහා ්්ලට එසරහ ොප්තිව 
පිළිබඳ පන  ෙ,්ර අපර්ධ ස ෝදන් නැ වම  හ සිවි් නඩු පැ්රීම 
,රන බ් නිලධ්රීන්ට දැනුම් සදන ලදී.   
 

o නඩු ,ටයු ස ක් ආරම්භ කිරීමට සරයෂපඨ්ධි,රණව අ් ර දුන් විට" 
ආණ්ඩුක්රම ්් පථ්සව් 11 ්ැනි ්ගන්තිව වටස ස ඇති නඩු්ලට 
අද්ල් විමතාශන ආරම්භ කිරීමට ග ස තීරණව  ,මිටු් විසින් ගනු 
ලැබූ ්ැදග ස තීරණවකි. ඊට සපර සරයෂපඨ්ධි,රණව වම් නඩු්ක් 
පිළිබඳ තීන්දු් ෙ,්ශවට ප ස ,රන ස ක්  එ්න් ක්රිව්ම්තාග ගනු 
සනොලැබිණි.  

 
o ්ධහා ් පැමිණවීම පිළිබඳ පැමිණිලි  ම්බන්ධසවන් අනුගමනව ,  
යුතු විමතාශන පියප්ටිව දක්්මින් අභිව් න්ධි,රණව විසින් 
මෑ දී සදන ලද තීන්දු්ක් (12/2016) අභන් ර  ක්රස්ඛ්වක් මිනන් 
සිවලුම සපොලි ප නිලධ්රීන් අ ර  ා රණව ස,ොට ඇ .  

 
o සිව වට ස නිලධ්රීන්ට  තිප ් ප් ස්න උපසද ප පන්ති 
අ රතුරදී හහ  කිවන ලද ,රුණු අ්ධ්රණව ,රන සල ට සිවලුම 
සජෂපඨ නිලධ්රීන්ට උපසද ප දී තිසේ. 

 
o සපොලිසිසේ  ්ම්ජි,වන් විසින් ,රනු ලබන පහරදීම්  හ ්ධහා ් 
පැමිණවීම් පිළිබඳ පැමිණිලි අධීක්ෂණව කිරීම පිණි  නිසවෝජ 
සපොලි පපති්රව් (නීති) වටස ස විසශයෂ ඒ,,වක් පිහටු්නු ලැබ 
ඇ . එම ඒ,,ව: 
 
- ෙසද්ශ භ්ර සපොලි ප අධි,්රී්රුන්සගන් ලැසබන පහරදීම්  හ 
්ධහා ් පැමිණවීම් පිළිබඳ මහජන පැමිණිලි  ම්බන්ධසවන් වූ 
අභන් ර පණිවිඩ අධීක්ෂණව ,රයි. 
 

- ඒ  ම්බන්ධසවන් වූ ම්ධ ්්තා ් පරීක්ෂ් ස,ොට එ්න් 
්්තා ්්ල ඇති  ාඛ්්න අභන් ර පණිවිඩ  මඟ  ා න්දනව 
,රයි. 
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- ඒ්්සේ වම් පර පපර ්්ක් වී නම්" ෙසද්ශ භ්ර සපොලි ප 
අධි,්ිය්රුන් ්්තා ් කිරීමට අ ම ස වූ" ම්ධ්ලින් සගනහැර 
දක්්නු ලැබූ ,රුණු  ම්බන්ධසවන් ්්තා ්  පවන සල ට එම 
සපොලි ප අධි,්ිය්රුන්ට උපසද ප සදයි.  
 

o 2017 ් ර තු  (සම් දක්්්) පහරදීම  හ ්ධහා ් පැමිණවීම 
 ම්බන්ධසවන් සපොලිසිසේ  ්ම්ජි,වන් 33 සදනකුට එසරහ් විනව 
ක්රිව්ම්තාග රැසගන ඇති අ ර එක් නිලධ්ියවකු ස ය්සවන් සනරප් 
තිසේ. දැනට" සපොලි ප නිලධ්රීන් 100 සදනකු  ම්බන්ධ විනව 
ක්රිව්ම්තාග  ම්බන්ධසවන් තීරණ ගැනීමට නිවමි ් ඇ . 2017 
් සතාදී" සම් දක්්් පහරදීම  හ ්ධහා ් පැමිණවීම  ම්බන්ධසවන් 
පැමිණිලි 28 ක් ලැබී ඇ .  
 

o විසශයෂ විමතාශන ඒ,,වක් ඍජු්ම සපොලි පපති්රව් වටස ස 
ක්රිව් සම, ්න අ ර එව විද් සම,  ්ක්ෂි භ්වි සවන්ද ඇතුළු් 
විමතාශන සිදු ,රයි. සමම ඒ,,ව" සභෞති,  ්ක්ෂි පමණක් සනෝ 
ස්ෝහ්ිය,  ්ක්ෂිද එ,තු කිරීසම් වතහුණු් ලැබූ කු ල ් පූතාණ 
නිලධ්රීන්සගන්  මන්වි  ස්යි. ්ධහා ් පැමිණවීසම් සිද්ධි 
විමතාශනව කිරීසම් ව්න්ත්රණව පිළිබඳ හ ප ්න්බු් ූලලස්ඛ්සවහ 
 ඳහන් ස,ොට ඇති ෙමිතීන් සපොලි ප වතහුණු විෂවම්ල්්ට ඇතු  ස 
ස,ොට ඇ . හහ  කිවන ලද සපොලි ප නිලධ්රීන්ට එසරහ 
සදෝෂණවන්" නීතිමව ක්රිව්ම්තාග" හ් විනව ක්රිව්ම්තාග සිව්ලක්ම 
ප්සහය ගනු ලැබ ඇ සස ස  විසශයෂ විමතාශන ඒ,,ව විසින් ,රනු ලැබූ 
විමතාශන පදනම් ,රසගනව. විමතාශනවකින් පසු ග  යුතු ක්රිව්ම්තාග 
 ම්බන්ධසවන් තීරණ ගැනීසම් බලවක් විසශයෂ විමතාශන ඒ,,වට 
සනොමැති අ ර එ්න් තීරණ ගනු ලබන්සන් නීතිපති 
සදප්තා සම්න්තු් විසින් පමණි.  

 
,්ර  ප් රූපසේ සහෝ ්ධහා ් පැමිණවීම,ට ක්ෂම් සනො,රන  හ එ්න් ්ධහා ් 
සනොහ් න ශ්රී ලා,් රජව" සමම නින්දි  ්්හ්රව මුලිනුවතට් දැීමම ස ඊට 
්ගකි්යු ස න්ට නඩු පැ්රීම ස  හති,වීම  ඳහ්" ද්විප්තාශපවි, ප්තාශප් ,රු්න්  හ 
ජ් න් ර  ාවිධ්නද ඇතු  ස් සිවලු සදන්  මග ,ටයුතු කිරීමට ස" අ සදැීමම්  හ 
ෙවීණ ්්න් සබද්හද්ගැනීම"  ්ක්ෂණි,  හසවෝගව ආදී  ප්රූපවන්සගන් ඔවුන්සේ 
 හව ලබ්ගැනීමට ස අසප්ක්ෂ් ,රයි.   
 
සමවට විශප්්සී" 
 
 
ෙ ්ද් ,්ියව් ම් 
ශ්රී ලා,් විසද්ශ ,ටයුතු අම් ්ාශසේ ස්,ම්  
 
 

 


