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වෘකයන්ට බැටළුවන් බාරදීම:
ශ්රීන කාකා
සාක්ෂිකරැවන් ආරක්ෂා කිරී ේ අධිකාරිය
විධායක සාරාාශය
අපරාධ වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජනාධිපති මමතිදපාස රිසේනගනනආ ආඩුවව
විරින් පිහිටුවා ඇති අලුත් ආයතනයට කරන සද පත්වීම් තුනක් නිසා එම පත් කිරීම් වස නයෝග්ය්තාව පිිබඳඳ
ඉතා ඳරපතස ග්යුටළු මතුවී තිනේ. නම් පත්වීම් අතර වධකයකු නසස න ෝදනා සඳන ඳවට එක්සත් ජාතීන්නආ
වාර්තාවක නම් කර ඇති එක් අයකුත්, රැඳවියන්ට අභියා නා ඉදිසේපත් කිරීනම් අයිතියක් නනාතිබුනා වූද,
ඔවුන්ට ඳරපතස වධහිිංසා පමුණුවන සද ඳවට විගතර නකරුනා වූද පශ් ාත් යුද "පුනරුත්ථාපන" කඳවුරු
භාරව රිටි නිසධාසේයාත් නවයි. නම් තත්වයන් යටනත් ශ්රී් සිංකානආ ආරක්ෂක අිංව වසට විරුධවධව සත්
නකාමිසමක නහෝ අධිකරණයක නහෝ සාක්ෂි දීමට යන කිරිදු වින්දිතයකුට රජනයන් රැකවරණයක් සඳා ග්යුනීම
අනේක්ෂා කළ නනාහුකිය.

ශ්රී් සිංකානආ රජය තම ජනතාවට නපානරාන්දු වූ වග්යවීම් කිෂයාවයේනහ හදවත වන්නන් සාක්ෂිකරුවන්නආ
ආරක්ෂාවයි. කවදා නහෝ දිනක වධහිිංසා සම්ඳන්ධනයන් නව විභාග්යයකට මුහුණ දීමට රිදුවන පුධවග්යසයන්
සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීනම් ආයතනයකට පත් කිරීම ඳුටළුවන් රැකීම වෘකයන්ට භාර දීමට සමානය. නම්
නිසා රිය කුපවීම සම්ඳන්ධනයන් ජාත්න්තරවද, යුක්තිය ඉටු කරන ඳවට රිය ජනතාවටද නපානරාන්දු දුන්
ආඩුවනආ නහාඳ හිත සම්ඳන්ධනයන් ඳරපතස ප්ශ්න මතුනආ.
මීට අමතරව, සාක්ෂිකාර ආරක්ෂාව වක්තිමත් කිරීමටත්, රියලුම රජනහ නිසධාරීන් නආ මානව හිමිකම්
වාර්තාව සම්ඳන්ධනයන් සුසමුස නසෝදිරි කිරීමටත්, 2015 එක්සත් ජාතීන්නආ නයෝජනානවන් ශ්රී් සිංකාව දුන්
නපානරාන්දු නම් පත්වීම් මගින් කඩ නකනරයි. නම්වා ප්ශ්නකාරී පත්වීම් පමණක් නනානආ; කසක් ශ්රී්
සිංකානආ වඩාත් අපකීර්තිමත් වධකගථානය පවත්වා නග්යන ගිය පුධවග්යසයා විනධවව අමාත්වරයා1 විරින්
වධහිිංසාවට එනරහි එක්සත් ජාතීන්නආ කමිටුවට2 ගිය ආඩුවනආ නිනයෝජිත පිසේසට ඇතුසත් කිරීම 2016
නනාවුම්ඳරනහදී අනුමත කරන සදී.

_________________________________________
1 අමාත්වරයා සන්ඩනනහ

ුතම් හවුග මන්දිරනහ රැගවීමකදී, 2017 ජනවාසේ 11 සහ Sri Lanka FM has no excuse for sending spy chief to UN (Video), ATHULA VI THANAGE, 2017 ජනවාසේ

11, JDS Lanka, http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/658-sri-lanka-fm-has-no-excuse-forsending-spy-chief-to-un-video.
2 The Case Against Sisira Mendis, 15 November 2016, ITJP at http://www.itjpsl.com/assets/press/The-caseagainst-Sisira-Mendis-final.pdf
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1. පසුබිම
1.1 සාක්ෂිකරැවන් ේ ආරක්ෂාව
යුධවධනහදීත්, එහි අවසානනයන් පසුවත්3 රිදුවූ "කෂම අපරාධ" නසරින් එක්සත් ජාතීන්නආ සිංවිධානය විරින්
හඳුන්වනු සඳන නධව සම්ඳන්ධනයන් ආඩුවනආ වග්යවීම නක්න්ද්රv නකාට ඇත්නත් සාක්ෂිකරුවන්නආ/ කාසේයන්නආ
ආරක්ෂාවයි. සත් නකාමිසමක්, අතුරුදහන් වුවන් නවනුනවන් කාර්යාසයක් සහ වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්
සාක්ෂි දීමට ඉදිසේපත් නවනු ඇතුයි අනේක්ෂිත විනශ්ෂ අධිකරණයක් පිහිටුවීමට ශ්රී් සිංකානආ ආඩුවව ජිනීවා
නුවර මානව හිමිකම් මඩුඩසනහ එක්සත් ජාතීන්නආ 30/1 නයෝජනානවන් ගිවිස ග්යත්නත්ය. එය සුඳවින්ම
ආරක්ෂා සහග්යත නම්, ශ්රී් සිංකා යුද හමුදාවට, නපායේරියට සහ ඔවුන්නආ අතුරු සන්නධවධ කල්යේ සග්යයන්ට
එනරහිව සාක්ෂි දීමට යුද අපරාධවසට නග්යාදුරු වුනු නදමළ පීඩිතයන් විවාස සිංඛ්්ාවක් ඉදිසේපත් වනු ඇත.
1.2 අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරැවන්ට ආධාර දී ේ සහ ආරක්ෂා කිරී ේ පනත4
සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන අනපනත් පුනරීක්ෂණය නකාට වක්තිමත් කරන ඳවට ශ්රී් සිංකානආ
ආඩුවව මානව හිමිකම් මඩුඩසනහ 30/1 නයෝජනානවන් සහතිකයක් සඳා දුන්නන්ය5. අද වන තුරුත් එය රිධවධ
වී නනාමුත. නම් වාර්තානආ අරමුණ වන්නන් මෑත ප්වි ාරණ කිෂයාදාමනයන්ද6 ඇතුළුව මුනවින් නල්ඛ්නග්යතව
ඇති එහි දුර්වසතා පිිබඳඳව ඒ ආකාර විනආ නයක් කිරීම නනානආ. ඒ නවනුවට නමමගින් නකනරන්නන් ශ්රී්
සිංකානආ සාක්ෂිකාර ආරක්ෂාව කිෂයානආ නයදවීම සඳහා ඳව පුවනසන ආයතනය වන ජාතික අධිකාසේයට
මෑතදී කර ඇති පත් කිරීම් පියේඳඳ විශ්නල්ෂණයකි.
1.3 අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරැවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන ජාතික අධිකාරිය
අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජාතික අධිකාසේයක් නමන්ම, පාසක
මඩුඩසයක් සහ අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන්ට සහාය දීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්රී් සිංකා
නපායේග නදපාර්තනම්න්තුනආ අිංවයක් පිහිටුවීමටද සම්මත කිරීමට නියමිත නීතිනයන් නියම කර තිනේ 7. මෑතදී
ශ්රී් සිංකානආ පවත්වන සද මහජන ප්වි ාරණ වාර්තානආ නිග්යමනය වූනහ අපක්ෂපාතී භාවය පිිබඳඳ
විශ්වාසයක් ඇති කිරීමට නම් කිරිදු ආයතනයක් සමත් නනාවන ඳවත්, ඒවා නග්යාඩනග්යා ඇත්නත් "රජනහ
නිසධාරීන් සහ නපායේග නිසධාරීන් සම්ඳන්ධනයන් විභාග්ය කිරීම පස රහිත කිරීම," සඳහා ඳවත් ය8. එනග
වන්නන් නම් පනනත් අරමුණු නමනග දක්වා තිබියදීය; "අපරාධවස වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ට අදාළව නිරි

ජාත්න්තර සම්මතයන්, ප්මිති සහ යහ පිිබනවත් කිෂයානආ නයදවීම සඳහා..."

1.4 ජාතික අධිකාරියට පත්කිරීේ
ජනාධිපති මමතිදපාස රිසේනගන නආ ආඩුවනආ වර්ෂ ර්ර්ණය සනිටුහන් කිරීම සඳහා ජාතික අධිකාසේය
ප්කාවයට පත් නකරුනන් 2016 ජනවාසේනහය9. නිස ඳසනයන් හත් නදනකුද, ජනාධිපතිවරයා විරින් පග නදනකුද
_________________________________________________________________________________
3 න ෝදනා සිංඛ්්ානආ පසේමාණය, ඒවානහ ඳරපතස කම සහ පුනරාවර්තනය නමන්ම කරන සද ආකාරය සහ ඒවා නවනසකින් නතාරව රිදුකරන රටාව යනාදී රියල්නසන් නපන්නුම්
නකනරන්නන් කෂම අපරාධයි." 2015 සුේතුම්ඳර් 30, මානව හිමිකම් පියේඳඳ එක්සත් වීඩිනයෝ මහ නකාමසාසේග නසයිඩ් රාධව අල් හුනගන් වීඩිනයෝ මගින් මානව හිමිකම් නකාමිසමට කළ
ප්කාවය.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16539&LangID=E#sthash.xN75VU ok.dpuf .
4 බලන්න: http://www.srilankalaw.lk/gazette/2015_pdf/4%20of%202015.pdf
5 එක්සත් ජාතීන්නආ A A/HRC/RES/30/1 නයෝජනානආ නමනග සඳහන් නවයි: "යාවත්කාලීන සාක්ෂිකරුවන් සහ වින්දිතයන් ආරක්ෂකිරීනම් නීතිය ශ්රී් සිංකානආ ආඩුවව විරින් මෑතදී
යාවත්කාලීන කිරීම පිිබඳඳව ප්සාදය පස කරන මානව හිමිකම් මඩුඩසය, සාක්ෂිකරුවන්, වින්දිතයන්, පරීක්ෂකයන්, අභින ෝදකයන් සහ විනිසුරන් පසදායී නසස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
අවව් නම් අත්ාවව් ආරක්ෂණ වක්තිමත් කරන නසස ආඩුවව දිසේග්යන්වයි."
6 අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන්ට ආධාර දීනම් සහ ආරක්ෂා කිරීනම් පනත් නකටුම්පත: විනආ න සහ නිර්නධවව, නරාසයේන්ඩ් රිනපෝග,

https://cpalanka.org/wpcontent/uploads/2007/10/_and_Witness_Protection_Bill.pdf
එනමන්ම, සිංහිඳියා යාන්තදණ සඳහා ප්වි ාරණ කාර්ය සාධක ඳසකානහ අවසාන වාර්තාව 2016 නනාවුම්ඳර් 17, ඉිංග්රී්රි, 1 නවළුම, 412 පිටුව.
7 අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන්ට සහාය දීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන අිංවය නම් වාර්තාවට අනුව 2016 නනාවුම්ඳරනහ පිහිටුවා තිනේ.

Sri Lanka Police establishes new division to assist and protect victims of crime and witnesses, 4 November 2016, Colombo Page,
http://www.colombopage.com/archive_16B/Nov04_1478233087CH.php .
8 සිංහිඳියා යාන්තදණ සඳහා ප්වි ාරණ කාර්ය සාධක ඳසකානහ අවසාන වාර්තාව 2016 නනාවුම්ඳර් 17, ඉිංග්රී්රි, 1 නවළුම, 413 පිටුව.
9 නපායේග නවේ අඩවිය : http://www.police.lk/index.php/special-events-/2181-sri-lanka-police-officially-establishes-thedivision-for-assisting-and-protecting-victims-of-crime-awitnesses-, Launch of National Authority for Protection of Victims, tomorrow, News.lk, http://www.news.lk/news/business/item/11659-launch-of-national-authority-forprotection-ofvictims-tomorrow
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ඒ සඳහා පත් කිරීමට නියමිතය. ඒ පග නදනා, "අපරාධනආදය, අපරාධ යුක්ති විනිශ් ය, මානව හිමිකම් නග්යා
රිටුවීම සහ ආරක්ෂා කිරීම නහෝ මවද්යo වි්යාoව යන වෘත්තීන් නහෝ ක්න්තද වස පළපුරුධවද," සහිත අය විය
යුතුය.
ජනමාධ් වාර්තා අනුව ජාතික අධිකාසේයට පත් කර ඇත්නත් නම් දස නදනාය10.
ගැටළු සහගත සාමාජිකයන්:
1.
2.
3.
4.

සුහද ග්යම්සත් (සභාපති)
යසන්ත නකෝදානග්යාඩ
නන්දන මුණරිිංහ
අනවෝක විනේතිසක

ගැටළුවක් මතු

නාවන සාමාජිකයන්:

5. ආ ාර්ය එම්. ඒ. ඩී. එග. නේ. ශිරන්ජනී නිසේඇල්ස - නීති මහා ාර්ය11
6. ආ ාර්ය නිමල් ප්නාන්දු
7. සිංජීව සමරනායක - හිටපු රාජ නීතිඥ12
8. හමීඩ් අල් ග්යසායේ - ශ්රී් සිංකා මානව හිමිකම් නකාමිසනම් සාමාජික
9. නීල් හපුහින්න, නීතිය හා සාමය පිිබඳඳ අමාත්ිංවනහ අතිනර්ක නල්කම්
10. ඩේ. යූ. පී නේ්ම න්ද්රv, කාන්තා හා ළමා කාර්යාිංවනහ නජ්්ස සහකාර නල්කම්
වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් නඳානහෝ නදනා නදමළ වී තිබියදීත් නම් ආයතනයට කිරිදු නදමළ අයකු පත්
නනාකිරීම කුපී නපනන්. එක මුගයේම් නිනයෝජනයක් පමණක් ඇති එහි 90%ක් රිිංහසය.

_________________________________________
10 "අපරාධයක සාක්ෂිකරුවන් හා වින්දිතයින් ආරක්ෂා කිසේනම් ජාතික අධිකාසේය පිහිටුවිම ජනවාසේ 08 වුනිදා අධිකරණ ඇමති අතින් ඳත්තරමුල්නල්දී" 2016
ජනවාසේ 7. නකනග නවතත්, අලුත් සභාපතිවරයකු ග්යුන 2016 ජනවාසේ 8

Ceylon Times හි “NA for protecting victims and witnesses set up” (තව දුරටත්

අන්තර්ජාසනහ නනාමුත). ඒ අනුව පත්වීම් සඳාදී ඇති අය අතර; "හමීඩ් ග්යසායේ හුනගන්, අතිනර්ක නසායේරිටර් නජනරාල් යසන්ත නකෝදානග්යාඩ, නීතිය හා සාමය
පිිබඳඳ අමාත්ිංවනහ අතිනර්ක නල්කම් නීල් හපුහින්න, කාන්තා හා ළමා කාර්යාිංවනහ නජ්්ස සහකාර නල්කම් ඩේ. යූ. පී නේ්ම න්ද්රv සහ නජ්්ස නිනයෝජ්
නපායේගපති (අපරාධ සහ රථවාහන) නන්දන මුණරිිංහ. සභාපති වූනහ විවී්ාමික රපසේමාධිකරණ විනිශ් යකාර විමල් නම්බුවසම්ය. නවනත් සාමාජිකයන් අතර
නකාළඹ විශ්ව වි්යාoස නීති පීසනහ නපාදු හා ජාත්න්තර නීතිය පිිබඳඳ නදපාර්තනම්න්තුනආ ආ ාර්ය එම්. ඒ. ඩී. එග. නේ. ශිරන්ජනී නිසේඇල්ස, ආ ාර්ය නිමල්
ප්නාන්දු, හිටපු නිනයෝජ් නපායේගපති අනවෝක විනේතිසක සහ නීතිඥ සිංජීව සමරනායක. සභාපතිවරයා පත්කර මාස කිහිපයකින් ඉල්සා අගවූ අතර
අනුප්ාේතිකයා වූනහ නසායේරිටර් නජනරාල් සුහද ග්යම්සත් ය. පත් කිරීනම් මනතික නෝෂයක් තිබුනු ඳව අනාවරණය වූ නිසා මාස කීපයකට පසු සාමාජිකයන්
නුවත පත් කිරීනම් අවව්තාවක් මතුවිය. අධිකාසේනහ විශ්වසනීයත්වය නකනර් ඇතිකරන සද නිනශ්ධනීය ඳසපෑම ඳරපතසය".
11 විශ්ව වි්යාoස

සේතාපදානය: http://www.cmb.ac.lk/index.php/member/ms-m-a-d-s-j-s-niriella/

12 Petitioner interested only in clearing name of late brother — Counsel , Chitra Weerarathne , 2003 මාර්තු 1, The Island,

http://www.island.lk/2003/03/01/news08.html අනුව ඔහු රාජ නීතිඥයකු (නුතනහාත් නීතිපති නදපාර්තනම්න්තුනආ රජනහ අභින ෝදකයකු) නසස කටයුතු කර
ඇත. 2001 දී: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WcMyE8aPQVQJ:www.lawnetsl.com/wpcontent/uploads/2016/11/037-SLLR-
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2.

ෝදනා

ජාතික අධිකාසේයට පත් කර ඇති ඉතා ඳරපතස ග්යුටළු සහග්යත තුන්නදනනක් පිිබඳඳ න ෝදනා:

2.1 නන්දන මුණසාහ
මුණරිිංහ මහතා තදගත විමර්වන ඒකකනහ (TID) හිටපු අධ්ක්ෂවරයාය. ඉන් පසුව ඔහු 2009 හා 2010
අපරාධ පරීක්ෂණ නදපාර්තනම්න්තුනආ (CID ) අධ්ක්ෂ සහ නිනයෝජ් නපායේගපති ඳවට පත්විය13. TID ර්ර්ණ
අධීක්ෂණය පවතින්නන් CID යටනත්ය. 2016 ඔක්නතෝඳරනහ ඔහු නජ්්ස නිනයෝජ් නපායේගපති ඳවට පත්විය14.
එක්සත් ජාතීන්නආ විනශ්ෂ නිනයෝජිත මුන්ෆ්රසඩ් නනාවුක් 2007 දී නකාළඹදී පිිබග්යුනීම ට තදගත විමර්වන
ඒකකනහ අධ්ක්ෂ නසරින් පුමිි  නිසධාසේයා ඔහුය15. රැඳවියන් තමන් හමුවීම වසක්වාලීම සඳහා නන්දන
මුණරිිංහනආ නිනයෝග්යනයන් ඔවුන් මාරුකර යවා තිබුනු ඳව නනාවුක් මහතා කියයි (25 නේදය). වධහිිංසා
කිරීනම් අපරාධ කරුවකු නසරින් චූදිත මුණරිිංහ මහතා සම්ඳන්ධනයන් විමර්වනයක් කළ යුතු ඳවත් ඔහු
වුඩිදුරටත් පවසයි (13 නේදය, 30 පිටුව)16.
"වග්යකිවයුත්තන් සම්ඳන්ධනයන් යුක්තිය ඉටු කරනු පිි ස වධහිිංසා සහ නනාමනා සුසකීම් පිිබඳඳ රියලු
න ෝදනා කඩිනමින් සහ ගවාධීනව විභාග්ය කරන නසස විනශ්ෂ නිනයෝජිත නිර්නධවව කරයි. (රදා: අපරාධකරුවන්
නසස චූදිත නපායේග සමන්, නපායේග නකාගතාපල් නපනර්රා, TID අධ්ක්ෂ නජ්්ස නපායේග අධිකාරී නන්දන
මුණරිිංහ ද ඇතුළුව TID පසේපාසකයන් නමන්ම නිකුසග ගටීවන්ට නනාමනා සුසකියේ දුක්වීමට වග්යකිව යුතු
CID නිසධාරීන්)17".
එක්සත් ජාතීන්නආ විනශ්ෂ නිනයෝජිතයා විරින් නිර්නධවව කරන සද පසේධවනදන් ශ්රී් සිංකා රජය කිරි විනටකත්
මුණරිිංහ මහතානආ වග්යවීම සාක්ෂාත් කළ ඳව පුවනසන නතාරතුරක් ප්රිධවධියට පත්වී නුත. ඒ නවනුවට
රිදුවුනහ මහින්ද රාජපක්ෂ පාසන සමනහ ඔහු නිනයෝජ් නපායේගපති ුරරයට පත් කරනු සුඳ 2008 සහ 2009
වකවානුනආ මාස 10 ක් ඒ නිසනහ නගවය කිරීමයි18. වයඹ නිනයෝජ් නපායේගපති නසරින් ඔහු 2010 අනේ්ල් 27
වුනි දින පුත්තසනම්දී රාජකාසේ ඳාර ග්යත්නත්ය19. 2013 දී ඔහු නුවතත් නජ්්ස නිනයෝජ් නපායේගපති ුරරයට
පත් කරන සදී20.
සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඳව පුවනසන අලුතින් පිහිටුවන සද ආයතනයකට ඔහු 2016
ජනවාසේනහ පත් කිරීනමන් ජනාධිපති රිසේනගනනආ ආඩුවව විරින් වග්යවීමටත් ශ්රී් සිංකානආ සාක්ෂිකරුවන්
ආරක්ෂා කිරීමටත් ඳරපතස ප්හාරයක් එල්ස කර තිනේ.
________________________________________________________________________________
13 Sri Lanka releases arrested pro-JVP newspaper editor, 17 October 2009, Tamilnet; Several High-Ranking CID Officers Transferred, 20 April 210,

The Sunday Leader,
14 The Police conducting special secret crime operation, 14 October 2016, Daily Ceylon, http://english.dailyceylon.com/the-police-conductingspecial-secret-crime-operation/
15 A/HRC/7/3/Add.6, REPORT OF THE SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING
TREATMENT OR PUNISHMENT, MANFRED NOWAK, ON HIS MISSION TO SRI LANKA,
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.3.Add.6_ch.pdf
16 එහිම
17 එහිම
18 සාක්ෂිය යේපිනග්යානුනආ ඇත.
19 DIG Nandana Munasinghe transferred again – this time to NW Range, by SURESH PERERA, 2010 මුයි 2, The Island,

http://www.island.lk/2010/05/02/news13.html
20 නපායේග නවේ අඩවිය: http://www.police.lk/index.php/special-events-/686-passing-out-of-the-police-officers-whowere-trained-at-police-training-

school--kaluthara
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පනත අනුව, ජාතික අධිකාසේනහ එක් රාජකාසේයක් නමනග දුක්නආ: "ශ්රී් සිංකානආ නපායේරිනහ නිසධාරීන් ඇතුළු
නීතිය කිෂයානආ නයදවීනම් නිරත රජනහ නිසධාරීන් සිංනආදීකරණය...21" චූදිත අපරාධකරුවකු ඒ කටයුත්ත
කරනු විශ්වාස කිරීම අසීරුය.
මීට අමතරව, ප්කට මාධ්නආදියකු වන රිත්තම්පසම් තිගසනායග්යම් ඔහුනආ අත් අඩිංුවනආ රඳවා රිටියදී
මුණරිිංහ මහතා විරින් තර්ජනය කරන සද ඳවට න ෝදනා එල්සවී ඇත.
"තිගසනායග්යම්ට කතා කරමින් රිටියදී ඔහු හා රිවරාම් මාධ්නආදියා අතර මිතදත්වය ග්යුන TID අධ්ක්ෂ
නන්දන මුණරිිංහ විරින් සඳහන් කරන සදී. රිවරාම් මියගිය ආකාරය මුණරිිංහ මහතා විරින් විනශ්ෂනයන්
මතක් කර නදන සදී. ඔහුනආ රිරුර හමු වූනහ පාර්යේනම්න්තු පසේවී්ය සමීපනහ පඳුරු නග්යාඩක් අතර තිබීය. නම්
ආකාරනයන් ප්ශ්න කිරීම වටහා ග්යන්නට නනාහුකි වූ ඔහු ඒ ග්යුන බියපත් විය.22"
2009 නසෝක මාධ් නිදහස සඳහා වන දිනනහ රිය කතානආදී එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඳරක් ඔඳාමා
තිගසනායග්යම් මහතානආ රිධවධිය විනශ්ෂනයන් හුවා දුක්වූනහ රැකියානආ නිරතවීම නිසා රිරග්යත නකරුනු
මාධ්නආදීන් පිිබඳඳ සිංනක්තාත්මක රදාහරණයක් නසරිනි23.
මීටත් වඩා, තිගසනායග්යම් මහතා සහ 2008 දීම TID විරින් රඳවා තඳා ග්යනු සුබූ තවත් මාධ්නආදියකු සහ
ඔහුනආ සහකාසේය - නවට්ටිනආල් ජරිහරන් මහතා සහ වසර්මතී වඩිනආලු නමනනවිය - නවනත්
වග්යරත්තරකරුවන් අතර මුණරිිංහ මහතා ද නම් කරමින් මූයේක අයිතිවාරිකම් නපත්සමක් නග්යානු කළහ 24.
නමය ප්රිධවධ යේයවිල්සකි.

2.1 සභාපති25:

සාලිසටර් ජනරාල් සුහද ගේකත්

ග්යම්සත් මහතා නදපාර්තනම්න්තු රාජකාසේනහදී නජ්්සත්වනයන් නදවුනි වන්නන් නීතිපති වරයාට පමි 26.
ජනාධිපතිවරයාට සහ රාජ් ආරක්ෂක ඳසඇි , නපායේරිය ඇතුළු රජනහ රියලු නදපාර්තනම්න්තු සහ
අමාත්ිංව සඳහා වන ප්ධාන නීති රපනධවවකත්වය රසුසන්නන් නීතිපති නදපාර්තනම්න්තුවයි. යුක්තිය පරිඳලීම
සම්ඳන්ධ ඕනෑම පරීක්ෂණයකදී රාජ්යට, විනශ්ෂනයන්ම ආරක්ෂක අිංව වසට එනරහිව සාක්ෂි නදන්නවුන්නආ
ආරක්ෂාව නීතිපති නදපාර්තනම්න්තුනආ කාර්ය මඩුඩසයට පුවරීම ම සඳුඳියා අතර ග්යුටුමක් නවයි. ග්යම්සත්
මහතා රාජපක්ෂ පසේපාසනය යටනත් අධිකරණ සහ නීති ප් තිසිංගකරණ අමාත්ාිංව නල්කම්වරයාද විය27.
(අ) පුනරැත්ථාපන කාමසාරිස් ජනරාල්
මීට අමතරව ග්යම්සත් මහතා පුනරුත්ථාපන නකාමසාසේග ජනරාල් ුරරනහ 28 2007 සුේතුම්ඳර් 12 රිට 2009
අනග්යෝගතු 7 දක්වා29 රාජකාසේ කනේය.
_____________________________________________________________________
21 ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS OF CRIME AND WITNESSES ACT, No. 4 OF 2015, 7 March 2015,

http://www.srilankalaw.lk/gazette/2015_pdf/4%20of%202015.pdf
22 I was harassed by TID”-Tissainayagam, 10 November 2007, T. Farook Thajudeen, https://freemediasrilanka.wordpress.com/tag/tid/

23 Statement by the President in honor of World Press Freedom Day, 1 May 2009, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/statementpresident-honor-world-press-freedom-day
24 Tissainayagam, Jaseeharan, Valarmathi not seeking interim relief from court, 28 August 2008, Tamilnet,
https://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=26779
25 මුයේන් පත් කරන සද සභාපති මාස කිහිපයකින් ඉල්සා අග වී සුහද ග්යම්සත් ඒ නවනුවට පත් කරන සද ඳව වාර්තා වී ඇත.

26 නීතිපති නදපාර්තනම්න්තු නවේ අඩවිය, http://www.attorneygeneral.gov.lk/index.php/the-law-officers
27 මාධ් වාර්තා අනුව, මහින්ද රාජපක්ෂ විරින් පත් කරන සදුව සුහද ග්යම්සත් අධිකරණ අමාත්ාිංවනහ නල්කම් නසස 2007 රිට අවම වවනයන් 2011 දක්වා
කටයුතු කනේය: The confusing drama behind AG’s appointment, 2016 නපඳරවාසේ 24,

http://www.sundaytimes.lk/160214/columns/the-confusing-

dramabehind-ags-appointment-182829.html
28 පුනරුත්ථාපන අමාත්ිංව නවේ අඩවිය: http://www.bcgr.gov.lk/cgrs.php
29 ළමුන් සහ සන්නධවධ ග්යුටුම් පිිබඳඳ ආරක්ෂක මඩුඩසනහ කිෂයාකාරී කඩුඩායම 2009 ජූයේ 1 දා නිආනයෝර්ක්හි පුවුත්වූ රැගවීනම්දී, සුහද ග්යම්සත් කළ
ප්කාවනයන්: "නම් වනවිට නඳානහෝ ළමා සටන්කරුවන් හඳුනානග්යන ඔවුන් ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්ගථාන වසට යුවීනම්කිෂයාදාමය රිදුනකනරමින් පවතී... නම්

ළමුන්ට සසකනු සඳන්නන් වින්දිතයන් නසස විනා තදගතවාදී කිෂයාකාරකම් වස නයදීම නිසා රඳවා නග්යන රිටින සුකකරුවන් නසස නනානආ": ශ්රී් සිංකානආ
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එක්සත් ජාතීන්නආ විමර්වන වාර්තාව30 අනුව නම් ුරරනහ ඔහුනආ විනශ්ෂ වග්යකීම පුවතිනහ යුධවධනහදී භාරවූ
රියලු නදනා සම්ඳන්ධනයනි. නමයින් අදහග වන්නන් හිටපු එල්ටීටීඊ සුකකරුවන්නග්යන් ප් ශ්න කිරීනම්දී වධ දීම
නිතිපතා නකනරන්නක් වූ සමනහ රටපුරා "පුනරුත්ථාපන" කඳවුරු භාරව රිටිනහ ග්යම්සත් මහතාය යන්නයි.
නව පුවරීමකින් නහෝ අභියා නය කිරීනම් අයිතියකින් නතාර මහා පසේමාණ රැඳවුම් පධවධතියක් අධීක්ෂණය
කළ ඳවටද ඔහු න ෝදනා සඳයි.
"පුනරුත්ථාපන කඳවුරු භාරව ඔහු රිටිනහ 2009 අනග්යෝගතු 7 වුනිදා නතක් පමණක් වුවද, ග්යම්සත් මහතානආ
වග්යකීම යටනත් තිබූ එම කඳවුරු වසදී ඒ කාසවකවානුව තුසදී ආයතනග්යත වධ ඳන්ධනයට සක්වූ අයුරු
විගතර කරන 14 නදනකුනආ සාක්ෂි ITJP සතුව තිනේ. නම් සමහර ගථාන වධකගථාන නසස එක්සත් ජාතීන්නආ
වාර්තානආ ද (2015 OISL වාර්තාව, 547 නේදය) නම් නකාට තිනේ: නනල්යේකුසම්31, ඕමන්නතයි මධ් මහා
වි්යාoසය, පම්පමව වි්යාoසය, ර්න්නතෝට්ටම් කඳවුර, රම්නඳයිකුසම් වි්යාoසය. "හමුදා කඳවුරු, නපායේග ගථාන,
"පුනරුත්ථාපන කඳවුරු" සහ ඳන්ධනාග්යාර ඇතුළු ගථාන ග්යණනාවකදී වධහිිංසා නකරුනු" (545 නේදය) ඳව
එක්සත් ජාතීන්නආ විමර්වනනහ නිග්යමනය විය. එයාකාරනයන් කරන සද වධහිිංසා "එක සමාන රටාවකින්
ආරක්ෂක ඳසඇි  විරින් ගථාන ග්යණනාවකදී" කරන සද ඒවා අනුග්යමනය කළ ඳවද (1129 නේදය) එහි
සඳහන් නවයි. නම්, වාර්තානආ නිග්යමනයයි:

"පුළුල් නසස පුතිරුනු ආකාරනයන් නමම වධඳන්ධන පමුණුවන සද ඳව පිිබග්යුනීමට සාධාරණ නේතු සාධක
තිනේ. වධහිිංසාව සපුරා තහනම් කිරීම සහ ශ්රී් සිංකානආ ජාත්න්තර සම්මුති සහ පිිබග්යත් ව්වහාරයන්
නමමගින් රල්සිංඝනය නකනර්. අධිකරණයක් හමුනආ තහවුරු කරනු සුබුනවාත්, නම් වධහිිංසා පමුණුවනු
සුබුනආ පුළුල් නසස පුතිරුනු ආයතනග්යත ප්හාරයක අිංග්යයක් නසස නම්, පුවතුනු තත්වයන් අනුව, මානව
වර්ග්යයාට එනරහි අපරාධ ග්යනනයහි සා ග්යුනනනු ඇත. යුද ග්යුටුම සමග්ය එහි ඇති සම්ඳන්ධයක් තහවුරු කරනු
සුබුනවාත් ඒවා යුද අපරාධ ග්යනනයහි සා ග්යුනනනු ඇත." (1130 නේදය)
(ආ) "පුනරැත්ථාපන කඳවුරැ" වින්දිත යෝ
ග්යම්සත් මහතා නආ භාරනහ "පුනරුත්ථාපන" කඳවුරු තිබියදී ඒ තුස වධඳන්ධනයට නග්යාදුරු වී දිවි ග්යසවා ග්යත්
14 නදනකුනආ32 සවිගතර හා විශ්වසනීය සාක්ෂි වා ක ITJP සතුව තිනේ.

රේ බයිකුකේ මහා විද්යාථකය: 2009 මුයි ජූනි වසදී නමහි වධහිිංසාවට නග්යාදුරුවූ ඳවට හය නදනකු සාක්ෂි

වා ක දී තිනේ. නම් කාසය තුස ඔවුන් රඳවා තඳා රිටි ඳව තහවුරු කිරීම සඳහා කිහිප නදනකු අත
ජාත්න්තර රතු කුරුස සිංවිධානය විරින් දුන් සහතික තිබුනත්, ඔවුන්ට කරන සද නනාමනා සුසකිල්ස
සම්ඳන්ධනයන් රතු කුරුසයට නනාකියන නසස හමුදා භටයන් විරින් තර්ජනය කරන සද ඳව පවසන ඒ රියලු
නදනා ඒ නිසා ඒ ඳව දුනුම් දී නුත.
විදුයේ රැහුන්, නපාලු, කිෂකට් විකට් නපාලු, ඳුටන් නපාලු, වුයේ පිරවූ ේසාගටික් ඳට සහ වතුර ඳුරල් වයේන්
සමන්විත ප්ශ්න කිරීම සඳහා නයාදාග්යන්නා කාමර වස නකරුනු සුසසුම් සහග්යත ප් ශ්න කිරීම් මාසාවක් ග්යුන
විගතර සාක්ෂි වා ක වස සඳහන් නවයි. යට ඇඳුමින් පමණක් නහෝ නිරුවත්ව නහෝ තඳා හමුදා නිස ඇඳුමින්
සුරසුනවුන් සහ සාමාන් ඇඳුමින් රිටි බුධවධි අිංව නිසධාරීන් විරින් රිහි නුතිවනතුරු වද දුන් ආකාරය දිවි
නේරානග්යන පුමිි  අය විරින් විගතර කර තිනේ. පිටතට නග්යනයනු සුබූ ඇතුමුන් ආපසු නනාපුමිි  ආකාරයද
ඇතුම් සාක්ෂිකරුවන් විරින් විගතර කරන සදී. ප්ශ්න කරනු සුබීනමන් පසුව ඳරපතස නසස තුවාස සඳා
ඇවිද ග්යන්නටත් නනාහුකිව නකඳිසේ ග්යාන සහවාසීන් නසාල්දාදුවන් විරින් ආපසු නග්යනත් දමනු සුබූ ආකාරය
තවත් සමහරුන් කළ විගතර වස ඇත. ප්මාණවත් නසස ආහාර නනාදුන් ඳවටත්, වුරිකියේය පාවිච්චි කිරීමට
නහෝ කෑම සඳා ග්යුනීමට නපළ ග්යුසී රිටියදී නසඳළුන් විරින් හිතුමනත් පහර නදන සද ඳවටත් ඔවුහු න ෝදනා
කරති.
__________________________________________________________
ඇතුම් මානව හිමිකම් ප්ඥේති කිෂයාත්මක කිරීම, අතුරු වාර්තාව (GSP+ සම්ඳන්ධනයන් කටයුතු කරන යුනරෝපා නකාමිසම නවනුනවන් ගවාධීන විනශ්ෂඥයන්
තුන්නදනකු විරින් සම්පාදනය කරන සධවදකි) Fr an çoise Hampson, Leif Sev ón සහ Roman Wieruszewski, 2009 අනග්යෝගතු 19.
30 OISL (705 නේදය): "ළමුන්ද ඇතුළුව යුධවධනහදී 'භාරවූවන්' ට අදාසව විනශ්ෂනයන් වග්යකීම භාරග්යුනීම සඳහා ජනාධිපති රාජපක්ෂ 2006 සුේතුම්ඳරනහදී

පුනරුත්ථාපන අධ්ක්ෂ ජනරාල් වරයකු පත් කරන සදී."
31 නනළුක්කුසම් යනුනවන් ද යේයනු සුනේ.
32 විවිධ කාස වකවානු වසදී "පුනරුත්ථාපන" වුඩ පිිබනවනල්දී වධහිිංසා කරන සද තවත් නඳානහෝ නදනකු සමග්ය ITJP සම්මුඛ් සාකච්ඡා පවත්වා ඇති ඳව
නමහිදී සටහන් කිරීම නයෝග්ය්ය.
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නළුක්කුකේ කඳවුර: 2009 මුයි සහ ජූයේ අතරතුර සාක්ෂිකරුවකුට හා සාක්ෂි කාසේයකට කඳවුනර් නවන්
කළ ගථාන නදකකදී වද දී තිනේ. කාන්තාවන් 400ක් සමග්ය රිරග්යත නකාට රිටි ඳව විගතර කළ
සාක්ෂිකාසේය කියා රිටිනහ කිරිදු පුනරුත්ථාපනයක් රිදු නනානකරුනු ඳවයි. නල් ග්යසමින් රිහි නුතිවනතුරු
වාරීසේක වධයට පමුණුවන සද ආකාරයත් කිහිප වාරයක් යේිංගික වවනයන් නකනසසන සද ආකාරයත් ඇය
විරින් විගතර කරන සදී. නිස ඇඳුමින් රිටි නසාල්දාදුවන් "ප්ශ්න කරන නකාට ඇඳුම් රඩින් මනආ රහග
ප්නධවව අතග්යාමින් හිනානවවී රිටියා," යි ඇය ප්කාව කළාය. සාක්ෂිකරුවකු පුවසුනආ 2009 ජූයේ මාසනහ රිට
පිසේමි නදදහසක් සමග්ය නනළුක්කුසනම් රිරනකාට තඳා ග්යනිමින් දිගින් දිග්යටම වධහිිංසා කිරීමට නග්යනයන
සදුව තුන් වතාවක් යේිංගික වවනයන් නකනසසන සද ඳවයි. "කිහියේකරු වයේන් යමින් හිටි මට ඒවා
කුනඩනකල් ඒවායින් ග්යහසා රයිපල් කඳකිනුත් ග්යුහුවා," යි ඔහු සාක්ෂි දී ඇත. ඊට අමතරව, ඔහුට මිසේග
කුව දමා, තල් පිති වයේන් පහර දී, ඳසහත්කාරනයන් මධ්සාර නපාවා තිනේ.
පේපමඩු: නනාමනා සුසකීම්, කෑම හිඟකම සහ පුනරුත්ථාපනය සමග්ය නනාග්යුසනපන ඳාස තත්වයන්

සම්ඳන්ධනයන් විගතර කළ සාක්ෂිකාරයන් නමන්ම සාක්ෂිකාසේයන් නදනදනකු විරින් නම් කඳවුනර් වධහිිංසා
නකරුනු ආකාරය ද විගතර කරන සදී. තමන් රහග නපායේරිනයන් යයි කී රිවිල් ඇඳුමින් පුමිි  පිසේමින්
විරින් එක් කාන්තාවක් හතර වතාවක් ප්ශ්න කර ඇත. ඇයට රයිපල් කඳන් වයේන් පහරදී, සුම, ඳඩ හා
රකුස රිග්යරට් වයේන් පුලුගසා, හුගම හිරවන තුරු වතුනර් ඔඳා තඳා තිනේ. අුවලු දුමූ කාමරයක
කාන්තාවන් පිසේසක් සමග්ය රිටියදී, නිරුවත් නකාට, අත් බිත්තියට තද කරනග්යන හිටනග්යන ඉන්නට කියා
මහත් වුනරන් තට්ටමට පහර දුන් ආකාරය තවත් කාන්තාවක් විරින් විගතර කර තිනේ. නවනත්
සහවාරිනියන්ද එම නකනසසීමටම නග්යාදුරුවූ ඳව ඇය පවසයි. "එතන නවච්චි පුනරුත්ථාපනයක් නෑ," යි
ඇය කියයි, "තව දුරටත් මානරික හා වාරීසේක හානි රිධවධ වුනු එක විතරයි".

වැලිකන්ද පුනරැත්ථාපන කඳවුර: 2009 නපඳරවාසේනහදී භාර වීනමන් අනතුරුව වආනියානආ පාසසකට

යවන සදුව, අල්සාග්යන්නා සද තවත් එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් 50 නදනකු සමග්ය කූවකර වද දුන් ආකාරය
තවත් සාක්ෂිකරුවකු විරින් විගතර කරන සදී. ඉන් අනතුරුව ඔහු නග්යනයන සධවනධව වුයේකන්ද
"පුනරුත්ථාපන" කඳවුරටය. එහිදී ප්ශ්න කරන විට ග්යුට ග්යසා අතුල් පහරද, ුවටි ඳුටද දී ඇත. "එතනදී

මට කිරිම් පුනරුත්ථාපනයක් දුන්නන් නෑ. ඒක හිරග්යත කිරීමක් විතරයි. අපිට සුසකුනආ ඳර වුඩ දඬුවම්
සුබුණු අයට වනආ. සමහර නවසාවට අපිව පාරවල් හදන්නයි, නරනපයාර් වුඩ වසටයි නග්යනිච් ා. අපිට
සුසකුනආ වහලුන්ට වනආ," යි ඔහු පුවසීය.
පූන් තෝට්ටේ මහා විද්යාථකය: 2009 මුයි නහෝ ජූනි මුසදී නමහිදී ප්ශ්න කරන විට වධහිිංසාවට නග්යාදුරුවූ

ඳව එක් සාක්ෂිකරුවකු විගතර කරන අතර නම් කාසය තුස ඔහු එම කඳවුනර් රඳවා තඳා රිටි ඳව
තහවුරු කරමින් ජාත්න්තර රතු කුරුස සිංවිධානය දුන් සහතිකයක්ද ඔහු නවත තිනේ. ඔහුනආ ඇඟ පුරා
අතුල් පහර දී, තුවාස වසට ුවටි ඇන, ඔලුව වතුර ඳුරසයක ඔඳා පතුල් වසට ඳරපතස නසස පහර දී
තිනේ. තමන් CID නසස හඳුන්වාග්යත් රිවිල් ඇඳුම් හුඳි පුධවග්යසයන් නදවතාවක්ම පිටතින් පුනරුත්ථාපන
කඳවුරට පුමිි  ඳව ඔහු පවසයි.

ඕමන් තයි මහා විද්යාථකය: නමම කඳවුනර් රදවා රිටියදී CID, TID සහ හමුදා බුධවධි අිංවයද ඇතුළු

නසාල්දාදුවන් තමන්ට වද දුන් ඳව සාක්ෂිකරුවකු පවසන අතර ඔහු 2009 මුයි මාසනහ එහි රිටි ඳව
සනාථ කිරීමට ජාත්න්තර රතු කුරුස සිංවිධානනහ යේපියක් තිනේ.

කෝවිල්කුකේ මහා විද්යාථකය: නමහි රඳවා රිටියදී අතුල් පහර දී, මු්ටි ප්හාර දී, බූට් සපත්තු දුමූ පයින්
ඇන, නපාලු, ඳුටන් නපාලු සහ වුයේ පිරවූ පයිේප ඳටවයේන් පහර නදන සද ඳව සාක්ෂිකරුවකු පවසයි.
ඔහුනආ හිස වතුනර් ගිල්වා යටි පතුසට පහර දී තිනේ. නමහි රිටියදී ජාත්න්තර රතු කුරුස සිංවිධානනහ
නිසධාරීන් විරින් 2009 දී ඔහුද මුණ ග්යුසී තිනේ.
(ඇ) පුනරැත්ථාපනය සඳහා පවතින නනතික රාමුව
තම පුනරුත්ථාපන වුඩසටහන හිටපු නදමළ සටන්කාමීන්නආ මානරිකත්වය නවනග කිරීනම් අරමුි න්
යුතුව වෘත්තීය පුහුණුව, භාවනාව සහ අධ්ාපනය සඳානදන ඳවට ශ්රී් සිංකානආ රජය පාරම් ඳා තිනේ.
"එල්ටීටීඊ කාඩරයන්ට නව පුවරීනම් දඩුඩනීය යුක්තිනහ සුපුරුදු මාවත ග්යනු නවනුවට හිටපු එල්ටීටීඊ
කාඩර්වරුන් පුනරුත්ථාපනය නකාට නිදහග කර යුවීනම් ප්ති්සාපන යුක්ති රපායමාර්ග්යයක රජය විරින්
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ආනයෝජනය කරන සදී. නමත්තානවන් හුඩග්යුන්වුනු සිංගකෘතියකින් නපෝෂණය වී ඇති ශ්රී් සාිංකිකයන්
කිරිවකුත් එල්ටීටීඊ කාඩර්වරුන්ට තවත් අවගථාවක් සඳා දීමට විනරෝධය පස කරන්නන් නුත...33"
ආඩුවනආ සුසසුම වූනහ එල්ටීටීඊය පරාජය කළ ආරක්ෂක හමුදා වසටම ආරම්භනහ රිට ඔවුන් පිිබඳඳ
තක්නගරු කිරීමට ඳාර දීමය.
"හිටපු සටන් කරුවන් නසස හඳුනාග්යනු සුබූවන් 'සම්ඳන්ධ වී ඇති ප්මාණය' රිධවධිනයන් රිධවධියට විමසා
ඳසා තීරණය කිරීම තදගතවාදී විමර්වන නදපාර්තනම්න්තුව (TID), අපරාධ පරීක්ෂණ නදපාර්තනම්න්තුව
(CID), හමුදා බුධවධි ඳසකාය (MIC) සහ නීතිපති නදපාර්තනම්න්තුව යන රාජ් ආයතන හතර විරින් රිදු
කරනු සුනේ. වග්යකීම නහෝ එනග නනාමුතිකම නීතිපති විරින් තීරණය නකනරනු ඇති අතර අවසානනහදී ඒ
වන විට පවතින සිංකෂාන්ති යුක්ති යාන්තදණයකට නයාමු නකනරනු ඇත34."
පුනරුත්ථාපන කඳවුරු ඉදිකර තිබුනන්ම නකනසසීම් රිදු කිරීමට ඉඩ සුසනසන ආකාරනයනි. විගසකට වුඩි
"පුනරුත්ථාපන"කඳවුරු පවත්වානග්යන ගිය කාසය නහෝ ඒවානහ නම් නහෝ දුක්නවන අිංග්ය සම්ර්ර්ණ
පාරදෘව් සුයිගතුවක් නම්තාක් එයේ දක්වා නනාමුත. නම් කිෂයාදාමය හරහා ගිය පුධවග්යසයන් සිංඛ්්ාව
පිිබඳඳවද කිරිදු පුහුදියේ අදහසක් නුත. ජාත්න්තර නීතිනආදීන්නආ නකාමිසම (ICJ) 2010 දී ශ්රී් සිංකාව
හුඳින්වූනහ "නසෝකනහ දුවුන්තම පසේපාසනමය රැඳවුම පවත්වානග්යන යනු විය හුකි," රට නසසයි. 2009
අනග්යෝගතුව දක්වා ග්යම්සත් මහතානආ විෂය පථය යටනත් පුවති "පුනරුත්ථාපන" කඳවුරු ග්යුන ඔවුන්නආ
වාර්තාවක සඳහන් වුනන් නමනසසය:
"ආඩුවනආ 'භාරවීම්' සහ 'පුනරුත්ථාපන' තන්තදය ජාත්න්තර නීතියට හා ප්මිති වසට අනුකූස නනාවීම
මගින් නිදහස, නිරි පිිබනවත සහ සාධාරණ නව විභාග්ය අනතුනර් නහසා තිබීම ග්යුන ICJ රිය ඳසවත්
අවධානය නයාමු කර රිටී. වධහිිංසා සහ ඳසහත්කාර අතුරුදහන් කිරීම් ග්යුනද පුමිි ිබ සුබී ඇත.
විශ්වසනීය සහ නිවුරදි අධීක්ෂණය සඳහා ජාත්න්තර රතු කුරුස සිංවිධානය ඇතුළු ජාත්න්තර ආයතන
වයේන් ඉල්සා ඇති ප්නආව අවසර ප්තික්න්ප නකාට ඇත. නීතිග්යරුක භාවය හා වග්යවීම යටපත් නකාට
ඉදිසේයට පුමිණ ඇත්නත් නධවවපාසන රවමනාව සහ රහරිග්යත භාවයයි.35"
එක්සත් ජාතීන්නආ විනශ්ෂඥ මඩුඩසය 2011 දී නමනග ප්කාව කනේය:
"නවනම පවත්වානග්යන යන නම් 'භාරවූවන්නආ' අඩවිවස තත්වය සම්ඳන්ධනයන් කිරිම නතාරතුරක් නුති
තරම්ය. ඊට නේතුව වී ඇත්නත් ආන්වව හිතා මතාම පාරදෘව් නනාවන අයුසේන් කටයුතු කිරීමයි. කිරිදු
ඳාහිට සුපරීක්ෂාවකින් නතාරව ප්ශ්න කිරීම්, විභාග්ය කිරීම් සහ 'පුනරුත්ථාපනය' කිරීම් පවත්වානග්යන
යානමන් රිදු වන්නන් දඩුඩ මුක්තියකින් නතාරවම දූෂණය, වධහිිංසාව සහ අතුරුදහන් වීම වුනි
නකනසසීම් වසට එල්ටීටීඊ චූදිතයන් නග්යාදුරු කර ග්යුනීමට මග්ය පෑදීමයි (167 නේදය)36."
"පුනරුත්ථාපන" වුඩ සටහන කිෂයාත්මක නකරුනන් ශ්රී් සිංකානආ හදිරි නීති නරුවසාරි යටනත්ය. ශ්රී් සිංකාව
පිිබඳඳ එක්සත් ජාතීන්නආ විමර්වනය අනුව (OISL, 2015, 339 නේදය), එමගින් "නම් නරුවසාරි කිෂයානආ
නයදවීනම්දී නිසධාරීන්ට නව පවරනු සුබීනමන් ග්යුසවී යා හුකි පුළුල් දඩුඩ මුක්තියක් අත් කර නදන සදී".
හදිරි නීතිය අනහෝරි වී යන්නට 2011 දී ඉඩ සසසා නදන සද37 නමුත්, ඊට නපර "පුනරුත්ථාපන"
කාර්යාවයේනහ නයදී රිටි නිසධාරීන් තවමත් දඩුඩ මුක්තිය භුක්ති විඳින්නන්දුයි පුහුදියේ නුත. එනගනම්,
2015 එක්සත් ජාතීන්නආ නයෝජනාව පසේදි ශ්රී් සිංකාව රජනහ නිසධාරීන් සම්ඳන්ධනයන් පවත්වානග්යන
යන්නට නපානරාන්දු වූ ර්ර්ව නසෝදිරි කිෂයාදාමය එමගින් විග්යඩමක් ඳවට පත් නකනරනු ඇත.

33

Reconciliation after Terrorism: The Sri Lankan Experience, Asanga Abeygoonasekera and Rohan Gunaratna, http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/10144

34

National Framework Proposal for Reintegration of Ex-combatants into Civilian Life in Sri Lanka.

35

Beyond Lawful Constraints: Sri Lanka’s Mass Detention of LTTE Suspects, ICJ, September 2010.

36

37

REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL’S PANEL OF EXPERTS ON ACCOUNTABILITY IN SRI LANKA, 31 March 2011,
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf
Sri Lanka: ‘Bait and Switch’ on Emergency Law, 7 September 2011, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2011/09/07/sri-lanka-bait-and-switch-emergencylaw.
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න ෝදනා නග්යානු කිරීමකින් නහෝ නව පුවරීමකින් නතාරව අවුරුදු නදකක් දක්වා රැඳවුම දීර්ඝ කළ හුකි
ආකාරනයන්, "පුනරුත්ථාපන" වුඩ පියේනවනල් දී හඳයාග නකෝපුග අයිතිය අත් හිටවා ඇති ඳව එක්සත්
ජාතීන්නආ එම වාර්තානආම (361නේදය) විගතර කර තිනේ. යමකු එල්ටීටීඊ සිංවිධානනහ නකතරම් ඳසවත්
සාමාජිකයකුද යන්නත්, පුධවග්යසයන් නකායි තරම් කල් රිරග්යත නකාට රිටිය යුතුද යන්නත් පියේඳඳ තීන්දු
ග්යනු සුබුනආ හිතු මනත්ය.
එක්සත් ජාතීන්නආ සිංවිධානය වුඩිදුරටත් නමනග කියයි.

"පුනරුත්ථාපන කිෂයාකාරකම් ගවල්පයක් සහිත නහෝ කිරිත් නුති නම් ගථාන වුඩි හසේයක් රැඳවුම්
මධ්ගථාන හා සමාන ඳවට පුමිි යේ සුබී තිනේ. නඳානහෝ "භාරවුවන්" සම්ඳන්ධනයන් ග්යත් කස "ආරක්ෂිhත
වාසගථානයක සහ පුනරුත්ථාපන මධ්ගථානයක" රඳවා තඳා ග්යුනීම පසේපාසන රැඳවුමක තඳා ග්යුනීමට
සමානය."
පුළුල් නසස වාර්තා වී තිබුනත්, තවමත් විමර්වනය නකාට නුති "පුනරුත්ථාපනය" හා ඳුඳුනු විං ා දූෂණ
පිිබඳඳ තවත් ග්යුටලුකාරී අිංග්යයක්ද තිනේ. එක්සත් ජාතීන්නආ වාර්තාව 2015 දී නමනග කියා ඇත:

"OISL විරින් වාර්තා කර ඇති රිධවධි 16 කදී නමන්ම නවනත් අය විරින් වාර්තා කර ඇති පසේදි ද, නිදහස
සඳා ග්යුනීමට හුකිවී ඇත්නත් රැඳවියානආ පවුනල් සාමාජිකයකු විරින් විවාස අල්සසක් දීනමන්
අනතුරුවය. නඳානහෝ විට ඒ අතරමුදියන් මගිනි. එවන් අතරමුදියකු නසස නපාදුනආ කියුවුනන් EPDP
සිංවිධානනහ නමයි. රැඳවියන් නිදහග කර යුවීමට මුදල් සඳා ග්යුනීම පුළුල් නසස ව්ාේත වුනු ඳවක්
දිගනආ. රඳවා රිටි පුධවග්යසයන් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඳවට ඳසධාරීන් කියන කතාවසට එය
සම්පුර්ණනයන්ම පරගපර නවයි." (383 නේදය)
(ඈ) "පුනරැත්ථාපන" වැඩසටහ න්දී වධහාසා කළ බවට නගන

ෝදනා විභාග කිරීමට ඉල්ලීම

"පුනරුත්ථාපනනහදී" පුධවග්යසයන්ට වධදීම පිිබඳඳව විශ්වසනීය මුසාවී් විරින් මෑතදී නග්යන සද න ෝදනා
සම්ඳන්ධනයන් අවධානය නයාමුවී ඇති ඳව ඉතා මෑත 2016 නදසුම්ඳරනහදී ප්කාව කළ වධහිිංසාවට
එනරහි එක්සත් ජාතීන්නආ කමිටුව එම වුඩසටහන අනහෝරිකරන නසස ඉල්සා රිටිනහය. "පුනරුත්ථාපන"
වුඩසටහන දිග්යටම පවත්වානග්යන යාමත්, නතෝරාග්යුනීනම් වර්ග්රකරණය, රඳවා තඳා රිටින තත්වය සහ
අධිකරණමය අධීක්ෂණය පිිබඳඳ පාරදෘව් භාවයක් නුතිවීමත් සම්ඳන්ධනයන් එහි සුසකිල්ස නයාමුවී
තිබුනි (25 නේදය)38. "පුනරුත්ථාපන" මධ්ගථාන වස වධහිිංසා සහ යේිංගික ප් ඩුඩතා සම්ඳන්ධනයන්
විමර්වනය කිරීම සඳහා අපක්ෂපාතී සහ පසදායී ගවාධීන යාන්තද ණයක් වහාම ගථාපිත කරන නසස එය
ශ්රී් සිංකාවට නිර්නධවව කනේය (26 නේදය). එම නිර්නධවවය කිෂයානආ නයදවීමට අනේක්ෂා කරන්නන්දුයි දන්වා
නුති ශ්රී් සිංකා රජය අපකීර්තිමත් "පුනරුත්ථාපන" කාර්යදාමය දිග්යටම පවත්වානග්යන යයි.

"ර්න්නතෝට්ටම් පුනරුත්ථාපන කඳවුර වසාදමා එහි නහෝ නවනත් පුනරුත්ථාපන මධ්ගථානයක නහෝ ඉතිසේව
රිටින රියලු නදනා නකාන්නධවරි විරහිතව නිදහග කළ යුතුය,39" යන්න වධහිිංසාව සම්ඳන්ධ එක්සත්
ජාතීන්නආ විනශ්ෂ නිනයෝජිත හුවාන් නමන්නදග ශ්රී් සිංකාව සම්ඳන්ධ රිය වාර්තානආ කළ නිර්නධවව අතසේන්
එකක් විය.
(ඉ) අක් ෂෝන්

කාන්තෙ ක

මේ (ACF) ඝාතන

මුතුර් ආසන්නනහ පිහිටි කන්තනල් රිට කිනසෝමීටර් රියයකටත් එහා පිහිටි අනුරාධපුර අධිකරණයට ACF
මූයේක නව විභාග්යය මාරුකර යුආනආ අධිකරණ අමාත්ාිංව නල්කම් වවනයන් රිටි ග්යම්සත් මහතා ඳව
මාධ් වාර්තා කියයි40. හමුදා ඳසනකාටු සහිත රිිංහස නග්යරයක් වන අනුරාධපුරයට ග්යමන් කිරීම නදමළ
සාක්ෂිකරුවන්ට දු්කර කටයුත්තක් විය41. ග්යම්සත් මහතා දුන් නිනයෝග්යය මුතුර් මනේගතදාත්වරයා නආ නිස
නල්ඛ්නනයන් වාචිකව දක්වනු ඇතුම් වාර්තාවස සඳහන් කර තිනේ 4270. අධිකරණ නගවා නකාමිසම්

38 UNCAT Concluding Observations, December 2016.
39 A/HRC/343/54/Add.2, Published 25 January 2017.
40 “On September 5, the preliminary judicial inquiry was shifted from the courts in Kantalai, near Muttur, to Anuradhapura, more than 100 kilometres away. Justice Ministry
Secretary Suhada Gamlath ordered the transfer in breach of basic legal procedure. According to Sri Lankan law, any initial inquiry has to be conducted in the same
judicial area where the crime took place”, Sri Lankan government manipulates inquiry into massacre of aid workers, 29 September 2006, by Nanda Wickramasinghe,
https://www.wsws.org/en/articles/2006/09/sril-s29.html
41 “The fact that the transfer was by political order (ie; Justice Secretary) shows the manner in which the court proceedings are sought to be subverted and very blatantly
at that. Anuradhapura is situated in the North Central province (a predominantly Sinhala area) where the perception as well as the reality being that, given the
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සභාවට විනා අමාත්ාිංව නල්කම් ට නව මාරු කර යුවීනම් අධිකාසේයක් නුති තත්වයක් යටනත් කරන
සද නම් කටයුත්ත වින්දිතයන්නආ පවුල් නවනුනවන් නපනී රිටි නීතිඥවරයා විරින් හඳුන්වන සධවනධව එිබපිටම
කරන සද නධවවපාසන ඇඟියේ ග්යුසීමක් නසසය.
(ඊ) තිෙකුණාමක පා

ෂ්ෂ් ඝාතනය

තිදකුණාමසනහ ඝාතනය කරන සද ශිෂ්යන් පග නදනානග්යන් එක් අයකුනආ පියා විරින් කරන සද මනතික
අභිනයෝග්යයකට මුහුණ දුන් විට ජනාධිපතිවරයා නව නනාවුටීනම් මුක්තියක් විඳින ඳවට තර්ක කරමින්
ග්යම්සත් මහතා 2011 දී අධිකරණ අමාත් නල්කම් වවනයන් රිටියදී ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
නවනුනවන් නපනී රිටි ඳව මාධ් වාර්තා සඳහන් කරයි4371. නමයින් අදහග වන්නන් සිංනක්තාත්මක රිදුවීමක
වින්දිතයන්ට එනරහිව ග්යම්සත් මහතා රජය නවනුනවන් නපනී රිටි ඳවයි. එය ශ්රී් සිංකානආ "අපරාධ යුක්ති
විනිශ් ය පධවධතිනහ ආයතනග්යත බිඳවුටීම හුවා දක්වන," ඳව එක්සත් ජාතීන්නආ OISL 2015 වාර්තාව
කියයි. නමය තර්ජන වසට බිනහ සාක්ෂිකරුවන්ට රට හුර පසා යාමට රිදුවූ එක් නවවක්ද නවයි. එක්සත්
ජාතීන්නආ වාර්තාව (272 නේදය) නමනග කියයි. "නපායේග විනශ්ෂ කාර්ය සාධක ඳසකාය ඇතුළු ආරක්ෂක

හමුදා නිසධාරීන් විරින් ශිෂ්යන් පග නදනා ඝාතනය කරන සද ඳව විශ්වාස කිරීමට සෑනහන නේතු සාධක
තිනේ. ශ්රී් සිංකානආ සන්දර්භය තුස එවුනි චූදිත අපරාධ සම්ඳන්ධනයන් වග්යවීම නධවශ්රය මට්ටමින් හඹා
යානම්දී මුහුණ නදන්නට රිදුවන අභිනයෝග්ය නමම රිදුවීම මගින් විවද නආ."
(උ) සබැඳියා අතර ගැටුේ
නකාළඹ රිවිල් සමාජ නිනයෝජිතයන් කිහිප නදනකු සහ මානව හිමිකම් නකාමසාසේග වරුන් ජාතික
අධිකාසේය සමග්ය විවිධ කටයුතු වසට සහභාගි වී රිටියදී4472 සඳුඳියා අතර ග්යුටුම් සම්ඳන්ධනයන් ඔවුන්
කරුණු මතු කළ ඳවට මාධ් වාර්තා කියා පායි. නකනග නවතත්, මූසාසනනහ රිටි ග්යම්සත් මහතා එම
ග්යුටුම් ඇති ඳව පියේනග්යන තිබීම රිත්ග්යන්නා සුළු කාරණයක් වුවත්, ඒ ග්යුටලුව නිරාකරණය කිරීමට ඔහු
පියවර ග්යත් ඳවක් ප්රිධවධිනහ තිනඳන නතාරතුරු වයේන් දුනග්යන්නට නුත4573.
හිටපු ආරක්ෂක නල්කම් නග්යෝසාභය රාජපක්ෂ විරින් පිහිටුවන සද ඇවන්ට් ග්යාර්ඩ් පුධවග්යයේක ආරක්ෂක
සමාග්යම ට එනරහි න ෝදනා සම්ඳන්ධ පරීක්ෂණය නමනහයවන සධවනධව ග්යම්සත් මහතා විරින් ඳව මාධ්
වාර්තා වස දුක්නආ4674. පරීක්ෂණය යට ග්යසන ඳවට ග්යම්සත් මහතා අමාත්වරයකුනආ ද න ෝදනාවට
සක්විය4775.
extraordinary sensitivity of this case, witnesses will be reluctant to attend as opposed to the matter being continued in Trincomalee”, Why the State is not the LTTE and
vice versa, Kishali Pinto Jayawardena,10 September 2006, The Sunday Times Lanka, http://www.sundaytimes.lk/060910/Columns/Focus.html
42 “Hon. Mr. Suhada Gamlath through phone directed me to send the file to Hon. Magistrate Anuradhapura to handle the file on the instructions of the J.S.C. I send the file
to Hon. Magistrate Anuradhapura today itself (4/9/06). Mr. Jegasothy (AAL) requested certified copy of the entire proceeding. Issue certified copy. M. Ganesharajah,
Magistrate, Muttur”, Sri Lanka: Subverting justice regarding the Muttur killings and repeating the legacy of immunity for gross abuses of human rights, 11 September
2006, http://reliefweb.int/report/srilanka/sri-lanka-subverting-justice-regarding-muttur-killings-and-repeating-legacy
43 Mr. President “You Have Been Served, 2011,Frederica Jansz, The Sunday Leader, says: “Suhada Gamlath, Secretary to the Ministry of Justice on June 18, wrote to
Rick Hamilton in the USA asserting that it would be seriously prejudicial to Sri Lanka’s sovereignty for the Central Authority to facilitate proceedings in the Manmoharan
lawsuit against President Rajapaksa. This was mainly because, as Head of State of Sri Lanka, President Rajapaksa is absolutely immune from the jurisdiction of the
courts of the United States. Also that the claims against President Rajapaksa for actions allegedly taken under his command responsibility as Head of State, head of
Government and Commander in Chief of the Armed Forces of Sri Lanka, are in substance claims against Sri Lanka itself, for which both Sri Lanka and President
Rajapaksa are entitled to sovereign immunity from suit.”
44 New police division to be opened soon to protect crime victims and witnesses, 11 September 2016, Namini Wijedasa, Sunday Times,
http://www.sundaytimes.lk/160911/news/new-police-division-to-be-opened-soon-toprotect-crime-victims-and-witnesses-208415.html
45 “Mr. Gamlath admitted that areas of possible conflict have to be addressed if the State was serious about making the system work”. Ibid.
46 AG To Retire On January 09: Wijeyadasa Pushing Suhada Gamlath As New AG , 30 December 2015, Asian Mirror, http://www.asianmirror.lk/news/item/13762-ag-toretire-on-january-09-wijeyadasa-pushingsuhada-gamlath-as-new-ag
47 (a) “Rajitha once accused that the Attorney General and Suhada Gamlath were behind the move to suppress the Avant Garde probe and allow the proprietor of Avant
Garde to travel overseas. Suhada Gamlath left the AG’s Department to take up the position of Secretary to the Justice Ministry, another appointment made by
Mahinda. It was no secret that Mahinda ignored the Justice Minister and ran the Justice Ministry via Suhada Gamlath. During the period Yuwananjan was AG and
Suhada was Acting AG, the Maithri-Ranil Government submitted 37 cases through the FCID for necessary advice. The AG’s Department acted only on eight cases.
The fate of the remaining 29 cases is yet unknown”. Who is hiding files of Rajapaksas in AG’s Department?, 17 February 2016, Upul Joseph Fernando., 17 February
2016, Upul Joseph Fernando., Sri Lanka Guardian, http://www.slguardian.org/2016/02/who-is-hiding-files-of-rajapaksas-in-ags-department/ .
(b) Sri Lanka: Avant Garde Sordid Saga & the National Security, 13 October 2015, Sri Lanka Guardian. And: “Deputy Minister of Power Ajith P. Perera proposed that the
attorney-general and the police chief are to be summoned to Parliament and questioned on their conduct over the Avant Garde case”. The Avant Garde issue is not
over, 9 November 2015, Daily Mirror Lanka, http://www.dailymirror.lk/94605/the-avant-gardeissue-is-not-over#sthash.4ShWmonc.dpuf .
(c) “The President had summoned Attorney General Yuwanjana Wanasundera to attend the meeting along with Additional Solicitor General Wasantha Navaratne
Bandara. Unlike the Attorney general, his deputy Bandara had maintained there was sufficient grounds to arrest Gotabhaya Rajapaksa and prosecute Avant Garde,
but his opinion had been overruled. Government sources said Bandara had been prevented from attending the meeting and instead controversial Solicitor General
Suhada Gamlath had been present to answer questions about the slow pace of AG’s department work”, Sri Lanka to prosecute Avant Garde, revokes 'agreement', 11
November 2015, Economy Next.
(d) “At a meeting of the committee, when Anura Kumara Dissanayake, the JVP leader and Champika Ranawaka, the JHU leader raised questions, Solicitor General
Suhada Gamlath could not keep quiet. He disclosed that Marapana directed him not to object when an application is made to have the passport of Senadipathi
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ශ්රී් සිංකා මානව හිමිකම් නකාමිසනම් විනරෝධය ද නනාතකා මරණ දඬුවම නවනුනවන්ද ග්යම්සත් මහතා
නපනී ඉන්නා ඳව මාධ් වාර්තා නපන්වා නදයි4876.
2.3 යසන්ත

කෝදා ගාඩ

1989 දී නීතිපති නදපාර්තනම්න්තුවට ඳුඳුනු යසන්ත නකෝදානග්යාඩ 2005 දී රාජපක්ෂ පාසනය විරින් නිනයෝජ්
නසායේරිටර් ජනරාල් ුරරයටත් ඉන් අනතුරුව 2015 දී රිසේනගන පාසනය විරින් අතිනර්ක නසායේරිටර් ජනරාල්
ුරරයටත් පත් කරන සදී4977. ඔහු නකාතසාවස ආරක්ෂක ඇකඩමිනහ ඳාහිර කථිකා ාර්යවරයකුද නවයි 5078.
ආඩුව කීපයක් යටනත් රිදුවූ ඳරපතස මානව හිමිකම් රල්සිංඝන යටපත් කළ ඳවට න ෝදනා සඳන
අතිනර්ක නසායේරිටර් ජනරාල් යසන්ත නකෝදානග්යාඩනආ අවිංක භාවය සහ අපක්ෂපාතිත්වය පිිබඳඳව
ඳරපතස ග්යුටළු මතුවී තිනේ.
පුවත්පතක් සමග්ය පුවුති සම්මුඛ් සාකච්ඡාවකදී 2015 දී සම්මත කරග්යන්නා සද සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා
කිරීනම් අලුත් පනනත් ුවණ වර්ණනා කරමින් නකෝදානග්යාඩ මහතා අවධාරණය කනේ වධහිිංසනය,
නීතිවිනරෝධී අත් අඩිංුවවට ග්යුනීම් සහ නීතිවිනරෝධී රඳවා ග්යුනීම් න ෝදනා සම්ඳන්ධනයන් මූයේක
අයිතිවාරිකම් නපත්සම් නග්යානු කරන වින්දිතයන් සහ ආයතනික අයථා කටයුතු නහයේකරන්නවුන් නආ
ආරක්ෂාව සඳහා නම් නීතිය නයාදා ග්යත හුකි ඳවය. "නධවවපාසනික නහෝ නවනත් ඇඟියේ ග්යුසීමකින් නතාරව

මහත් ගවාධීනත්වයකින් යුතුව කටයුතු කරන්නට නපායේරියට නිසුකනයන්ම කටයුතු කරන්නට රිදුවනු
ඇත,5179" යි නකෝදානග්යාඩ මහතා පවසා තිනේ. වධඳන්ධන සම්ඳන්ධනයන් නනාවිසඳුනු න ෝදනා දහග

ග්යණනක්5280 සහ දවක ග්යණනාවක නපායේග අප ාර ද ග්යත් කස නපායේරිය ගවාධීනව කටයුතු කරනු ඇතුයි
නහෝ ඒ සඳහා නපායේරියට හුකියාවක් ඇතුයි නහෝ ITJP විශ්වාස නනාකරයි.
(අ) පුද්ගකයන් අතුරැදහන් වීම සේබන්ධ දීප ව්ාප්ත ජනාධිපති

කාමිසම (1998-2000)53

නීතිපති නදපාර්තනම්න්තුව යටනත් වන ආගිය අතක් නුති පුධවග්යසයන් පිිබඳඳ ඒකකයට භාරදුන් රිධවධි හා
සම්ඳන්ධ පරීක්ෂණ පමාවීම හා රිදු නනාවීම නමන්ම නදමළ පුධවග්යසයන් ඝාතනය කිරීමට සම්ඳන්ධ ඳවට
න ෝදනා සඳන ආරක්ෂක අිංව නිසධාරීන් නිදහග කර යුවීම ට අදාළව ඔහුනආ භූමිකාව සම්ඳන්ධනයන්
නකෝදානග්යාඩ මහතා නග්යන් නකාමිසම විරින් ප්ශ්න කරන සදී.
1998 රිට 2000 දක්වා නකාමිසන් විරින් අපරාධකරුවන් නසස න ෝදනා සඳන දහග ග්යණනක් හඳුනා නග්යන
ඇතත්, වරදකරුවන් කර ඇත්නත් ඉතාම අල්පයක් වීම සුසකිල්සට ග්යත යුත්තකි.

"රිධවධි 1000 කට වුඩි සිංඛ්්ාවක් සම්ඳන්ධනයන් සුක නකනරන අපරාධ කරුවන් දහග ග්යණනක් කසාපීය
නකාමිසන් විරින් හඳුනානග්යන තිනේ. මීට අමතරව, අතුරුදහන් කිරීම් සම්ඳන්ධනයන් වග්යකිව යුතු ඳවට
න ෝදනා නුනග්යන රිය ග්යණනක් දීප ව්ාේත නකාමිසම විරින් හඳුනානග්යන තිනේ...දීප ව්ාේත නකාමිසම
විරින් තමන් නවත නයාමු කරන සද පුමිි ිබ 16,305 ක් පරීක්ෂා කිරීම 1994 දී ආරම්භ කළ නකාමිසම
විරින් වුඩිදුර විමර්වනය කළ යුතු රිධවධි 2,127 ක් හඳුනා ග්යන්නා සදී. නකනග නවතත්, "රජනයන් විනශ්ෂ
රපනදග නනාසුබුනනාත්..." නම් රිධවධි පිිබඳඳ විශ්නල්ෂණ තව දුරටත් නනාකිරීමට මානව හිමිකම් නකාමිසම
returned for him to travel to Nigeria. Gamlath said he checked with Justice Minister Rajapakshe. He had said he was asked not to object and go slow with the case”.
Justice Minister Wijeyadasa Corrupt Since Time Of COPE Chairmanship: Photos Reveal, 10 December 2015, Colombo Telegraph,
https://www.colombotelegraph.com/index.php/justice-minister-wijeyadasa-corrupt-since-time-of-copechairmanship-photos-reveal/
48 Sri Lanka considering death penalty again, The Hindu, 26 July 2009, http://asiadeathpenalty.blogspot.co.uk/2009/08/sri-lanka-considering-death-penalty.html; Justice
Ministry
49 Additional Solicitor General and President’s Counsel, 22 February 2015, The Sunday Times Lanka, http://www.sundaytimes.lk/150222/plus/additional-solicitor-generaland-presidents-counsel-136590.html
50 එම
51 Victim and witnesses protection law finally through, 28 February 2015, Randima Attygalle, Sunday Island, http://www.island.lk/index.php?page_cat=articledetails&page=article-details&code_title=120448
52 Referred to by the Sri Lankan Foreign Minister, Mangala Samaraweera, in London at Chatham House, Sri Lanka FM has no excuse for sending spy chief to UN
(Video), 16 January, ATHULA VITHANAGE, JDS Lanka
53 “On December 9, 1994, President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga issued three Presidential Proclamations, appointing three different Commissions of Inquiry to
look into the “Involuntary Removal or Disappearance of Persons” over the course of the conflict. The three Zonal Commissions were each responsible for the following
provinces: i) the Central, North West, North Central and Uva Provinces; ii) the Northern and the Eastern Provinces; iii) the Western, Southern, and Sabaragamuwa
Provinces. In 1998, the work of these three commissions was complemented by an “All Island” Commission, which was tasked to investigate cases that the Zonal
Commissions were not able to address”, Commissions of Inquiry: Sri Lanka, http://www.usip.org/publications/commissions-of-inquiry-sri-lanka
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2006 දී තීරණය කනේය. "නකාමිසම් විරින් හඳුනා ග්යන්නා සද අපරාධ සම්ඳන්ධනයන් සුක කටයුතු දහග
සිංඛ්්ාත පිසේස අතසේන් න ෝදනා නග්යානු කරනු සුබුනආ 500 කටත් අව ග්යණනකටය. ඒ අතසේන්ද
වරදකරුවන් නකරුනු සිංඛ්්ාව ඉතා අවය 5481"
පුධවග්යසයන් අතුරුදහන් වීම සම්ඳන්ධ දීප ව්ාේත නකාමිසම කිෂයාත්මක වූනහ රිසේනගන ආඩුවව විරින්
පිහිටුවන සද ජාතික සමගිය හා සිංහිදියා කාර්යාිංවනහ (ONUR) වර්තමාන ප්ධානී හිටපු ජනාධිපතිනි
න්ද්රිනකා කුමාරතුිංග්ය නආ ආඩුවවක් යටනත් ඳව නමහිදී සඳහන් කළ යුතුය.55
(ආ) උදකාගම ජනාධිපති කාමිසන් සභාව/ IIGEP 2007-2008
රදසාග්යම නකාමිසම පත් කරනු සුබුනආ ඳරපතස මානව හිමිකම් රල්සිංඝන පිිබඳඳ රිධවධි 16ක් විභාග්ය
කිරීමටය. නම් අතර ACF ඝාතන සහ තිදකුණාමසනහ පග නදනානආ ඝාතන ද විය (නම් රිධවධි සහ ජාතික
අධිකාසේනහ තවත් සාමාජිකයකු වන සුහද ග්යම්සත් සම්ඳන්ධනයන් ඉහත 2.2 නකාටනග (ඉ) සහ (ඊ) නේද
ඳසන්න).
නකෝදානග්යාඩ මහතා සම්ඳන්ධනයන් ප්ශ්න කරමින් ආරියානු මානව හිමිකම් නකාමිසම විරින් 2016
සුේතුම්ඳරනහදී රිසේනගන ආඩුවවට විවෘත යේපියක් යේයන සදී.

"එම නකාමිසම අධීක්ෂණනහ නයදුනු ජාත්න්තර ගවාධීන අධවවීතීයයන් කඩුඩායනම් (IIGEP) සාමාජිකයන්
විරින් නකෝදානග්යාඩ මහතා විනශ්ෂනයන්මද, නිනශ්ධනීය නසසද නම් කර තිනඳන කස රදසාග්යම පරීක්ෂණ
නකාමිසම ඉදිසේනහ ඔහුනආ ප්රිධවධ භූමිකාව මනා නසස ප්රිධවධය. නකෝදානග්යාඩ මහතා නීතිපති නවනුනවන්
නකාමිසනම් නපනී රිටි ප්ධාන නීතිනආදියා විය. ඒ නකාමිසම විරින් විමර්වනය කරනු සුබූ, නිරි නසස
පරීක්ෂණ පවත්වා නව පුවරීමට රාජ් නිසධාරීන් අසමත් වූ සමහර ඳරපතස මානව හිමිකම් රල්සිංඝන
රිධවධි පිිබඳඳ මූයේක පරීක්ෂණ වසදී ඔහු රපනධවවකයකු නසරින් සම්ඳන්ධ වී තිබියදීත්ය. නමය පුහුදියේවම
සඳුඳියා අතර ග්යුටුමකි. මීට අමතරව, නකාමිසමට සහාය වීම නීතිපති නදපාර්තනම්න්තුනආ නිසධාරීන්නආ
භූමිකාව වී තිබියදී, නකෝදානග්යාඩ මහතා නකාමිසම ඉදිසේයට ආ සාක්ෂිකරුවන්නග්යන් සුඩ පරුෂ නසස හරග
ප්ශ්න විමසුනආ නම් සාක්ෂිකරුවන් විරින් එදිසේව සාක්ෂි නදනු සුබූ රාජ් නිසධාරීන් ආරක්ෂා කිරීනම් ප්ඳස
රත්සාහයක නයනදමිනි. බූගස කඳවුනර් නදමළ රිරකරුවන් රඳවා තුබීම සම්ඳන්ධනයන් ග්යත් කස 56,
සාධාරණ නේතු නනාමුතිව නදමළ රිරකරුවන් අත් අඩිංුවවට නග්යන රඳවා තඳා ග්යුනීම සම්ඳන්ධනයන්
සාකච්ඡා කිරීම ඔහු විරින් වසකා සන සදී.57".
නම් හා සමාන ප්ශ්න රදසාග්යම නකාමිසනම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කළ ජාත්න්තර ගවාධීන අධවවීතීයයන්
කඩුඩායම(EEGII) විරින් මතුකර තිනේ58. 2006 ජනවාසේනහ තිදකුණාමසනහදී තරුණයන් පග නදනකු
ඝාතනය කර තවත් කිහිප නදනකුට තුවාස කිරීම සහ 2006 අනග්යෝගතුනආ දී මුතුර් හිදී අක්නෂෝන් නකාන්තද
ස නේම් (ACF) සහන නගවකයන් දාහත් නදනකු ඝාතනය කිරීම ඇතුළු විමර්වනය නකනරන රිධවධි
කිහිපයකම සාක්ෂි ඒ ජාත්න්තර විනශ්ෂඥයන් විරින් විභාග්ය කර ඳසන සදී.
අදාළ දිනනහ මුතුර් නග්යරය පාසනය කළ කවරකු වුවද ACF ඝාතන වසට වග්යකිව යුතු ඳවට විවෘත
පරීක්ෂණ වසදී ද 2007 මුයි 14 දා පුවති සිංවෘත විභාග්යනහද තර්ක කරමින් නකෝදානග්යාඩ මහතා එම
ඝාතන එල්ටීටීඊයට පුටවීමට රත්සාහ කළ අයුරු IIGEP කිෂයාදාමය සඳහා මුස්ාධාර සුපයූවන්ට සඳා
දී ඇති රහස් වාර්තාවක සඳහන් නආ59. අදාළ අවගථානආ මුතුර් පාසනය පුවතිනහ රජනහ නකාමාන්නඩෝ
ඳසකාය ඇතුළු නවනත් ආරක්ෂක හමුදා අත ඳව තහවුරු නකනරන, නකෝදානග්යාඩ මහතාද දුන රිටි
ආඩුවනආ මාධ් නිනආදනයක් ද ඇතුළු විවිධ සාක්ෂි තිබුනු ඳවට වාර්තාව න ෝදනා කරයි 60. ඉන් පසුව
සම්පාදනය කරන සද එක්සත් ජාතීන්නආ වාර්තාවක් සටන් විරාම නිරීක්ෂණ කමිටුනවන් (SLMM) සුබුණු
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54 එම
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ONUR වෙබ් අඩවිය : http://onur.gov.lk/index.php/en/about-onur

56 ඔහුත් සමග එකට ජාතික අධිකාරිවේ සිටින නන්දන මුණසිිංහ වසේෙය කළ TID විසින් වේ සිරකරුෙන් සිරවකොට තබා ගන්නට ඇත.
57 SRI LANKA: AHRC writes to the Ministers of Foreign Affairs and Justice on the Torture Committee under the National Human Rights Action Plan, 13 September 2016,
Asian Human Rights Centre, http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-141-2016/?searchterm=yasantha
58 එම
59 “With regard to the ACF killings these claims caused controversy. The Daily News of 4th morning quoted cabinet spokesman Keheliya Rambukwelle claiming (on the
3rd night) that ‘Muttur town is under the total control of the Security Forces’. But the same spokesman after the SLMM statement pointed to the security forces as the
party most likely behind the ACF killings, maintained that the crime, committed around the 4th morning according to post mortem reports, was the work of the LTTE”,
according to University Teachers for Human Rights (Jaffna) Sri Lanka, Special Report No.30, 1 April 2008, http://www.uthr.org/SpecialReports/Spreport30.htm
60 මීට අමතරෙ රජවේ ප්රaකාකක වකවහියය රුක්වෙල්ලල අමාතයLෙරයා BBC සිිංහල වසේෙය සිංවේකයට කියා තිබුවන් 3 දා රාත්රිwවේ මුර් ආ ්ඩුවේවප ලාලනය යටතට ලත්ෙ තිබු බ බෙ .
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නතාරතුරු පදනම් කරනග්යන නමය තහවුරු කරනග්යන නමනග පුහුදියේ නිග්යමනයකට එළඹ තිබුනි 6182. "ACF

කාර්ය මඩුඩසය නව නනාඅසා ඝාතනය කනේ ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයන් ඳව විශ්වාස කිරීමට පිිබග්යත
හුකි සාක්ෂි තිනේ (238 නේදය)."
නකාමිසම පිහිටවූ ආකාරනහම සඳුඳියා අතර ඳරපතස ග්යුටුම් තිනේ. නකාමිසනම් අධිකාර පතදය නකටුම්පත්
කරන සධවනධව යසන්ත නකෝදානග්යාඩ විරිනි. ඔහු, අවම වවනයන් ACF ඝාතන සම්ඳන්ධනයන් නහෝ මුල්ම සහ
දිග්යටම නකරීනග්යන යන පරීක්ෂණ සඳහා නීතිපති රපනධවවකයි. ඉන් අනතුරුව, නකාමිසනම් ප්ධාන
නීතිනආදියාත්, ඉන් අනතුරුව පරීක්ෂණ නකාමිසන් සභා පනනත් සිංනවෝධන සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරෂා
කිරීනම් පනත් නකටුම්පනත් නකටුම්පත් කරුවා විය. ITJP සතුව පිටපතක් ඇති IIGEP රහස් වාර්තාවක
සඳහන් වන පසේදි නම් රිධවධි සම්ඳන්ධ එකදු විමර්වනයක් වත් ජාත්න්තර සම්මතයන් හා ප්මිතීන්
අසසකටවත් ග්යත නනාහුක. 2015 එක්සත් ජාතීන්නආ විමර්වනය (236 නේදය) නමනග කියයි. "නමම රිධවධි

ප්මාණවත් නසස විමර්වනය කර නුත. එමගින් විදහා දුක්නවන්නන් අපරාධ කරුවන් විරින් භුක්තිවිඳිනු
සඳන දඩුඩ මුක්තිය මුල් ඳුස ඇති ආකාරයත්, ශ්රී් සිංකානආ නධවශ්රය මට්ටමින් වග්යවීම සහතික කිරීම
සම්ඳන්ධනයන් මුහුණ නදන්නට රිදුවන අභිනයෝග්යයි...විධායකය මරණ පරීක්ෂණයට මුදිහත් වූ අතර
නදමළ ජනතාවට නව විභාග්ය සඳහා පුමිණීමට අසීරු රිිංහස පසාතක අධිකරණයකට නවව මාරු කර
යවන සදී. නවව මුයේන් විභාග්ය කළ මනේගතදාත් වරයාට තර්ජනය කරන සදී."
රජනහ නජ්්ස අමාත්වරයකු සහ ආරක්ෂක හමුදානආ ඉහස නිසධාරීන් සාක්ෂිකරුවන්ට තර්ජනය කළ
නහෝ නිහඬ කිරීමට නුතනහාත් නඳාරු සාක්කි දීමට නහෝ රටින් පසායාමට ඳස කළ ඳව IIGEP
විනශ්ෂඥයන් තම රහස් වාර්තානආ යේයා තිනේ. එම ප්කාවය එක්සත් ජාතීන්නආ පරීක්ෂණයකින් පසුව
තහවුරු කර ඇත:

"රිදුවීම් වයේන් ටික කසකට පසු මරාදමන සද ශිෂ්යන්නආ ාතතීන්ට යේඛිත ඒවාද ඇතුසත් තර්ජන
සුනඳන්නට පටන් ග්යත්නත්ය. ඔවුන්නආ නග්යවල් වසට ග්යල් ග්යසන සදී. රාතිදනහ ඔවුන්නආ නිනවග වස විදුයේය
කපා හසේන සද අතර මුර කනපාලු සහ නවනත් ප්රිධවධ ගථාන වසදී ඔවුන්ට හිසේහුර කරන සදී... නිහඬව
හිඳීම ප්තික්න්ප කළ එක් ාතතියකුට දුරකතනනයන් කතා කළ ආඩුවනආ ඇමුති වරයකු ප් කාව කර
තිබුනන් රිධවධිය ග්යුන කතා නනාකර රිටිනයාත් මුදයේන් වාරි සසසන ඳවයි. පවුල් වස සාමාජිකයන්ට ග්යම්
බිම් හුර යාමට ඳස නකරුනු අතර අවසානනහදී ඔවුන්ට රිදු වූනහ රට හුර පසා යාමටයි." (1238 නේදය)
නකාමිසම කනේ IIGEP ආධාරනයන් වීඩිනයෝ සම්ඳන්ධතා නයාදානග්යන පිටරට රිටින සාක්ෂිකරුවන්නආ සාක්ෂි
විමසීමයි. නකනග නවතත්, වීඩිනයෝ සාක්ෂි වා ක ප්නයෝජනයට ග්යුනීම නීතිපති වරයානආ රපනදරින්
නකාමිසනම් සභාපති වරයා විරින් අත් හිටුවන සදී. අන්තිනම්දී 2008 දී රිදුවූනහ වීඩිනයෝ සාක්ෂි සඳාග්යුනීම
සඳහා මුස් ප්තිපාදන සඳාදීම ශ්රී් සිංකා රජය විරින් ප්තික්න්ප කිරීම පමණක් නනාව විනධවවග්යත
සාක්ෂිකරුවන්නග්යන් සාක්ෂි නනාග්යන්නා නසසට නකාමිසට නිනයෝග්ය කිරීමයි.
එළුඹිය හුකි එකම යුක්ති සහග්යත නිග්යමනය නසස IIGEP විනශ්ෂඥයන් විශ්වාස කනේ සුනඳන සාක්ෂි
ආරක්ෂක අිංව වසට හානිකර ඳව නකාමිසනම් නීතිඥ මඩුඩසනහ රිටි නකෝදානග්යාඩ මහතා මගින් ආඩුවව
දුනග්යන්නට ඇති ඳවයි. සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා "රැකවල් සසසන නීති" කිෂයාත්මක කරන
තුරු වීඩිනයෝ සාක්ෂි සඳා නනාග්යන්නා නසස නකාමිසමට නිනයෝග්ය කර තිබීම සරදම් සහග්යතය. නමය
මිත්ාවක් වන්නන් නම් වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් විනධවවවස ආරක්ෂිතව රිටින ඳව නකාමිසම නමන්ම
නකෝදානග්යාඩ මහතා ඇතුළු ආඩුවවත් දුන රිටීම නිසායි.
සාක්ෂිකරුවකු නහෝ සාක්ෂිකාසේයක විනධවවයක දුරගථව රිට සාක්ෂි නදන විට එහි නීතිපතිවරයා විරින්
අනුමත කරන සද ආඩුවනආ නිනයෝජිතයකු රිටිය යුතු නග සාක්ෂිකරුවන්නආ ආරක්ෂාව සඳහා වන නීති
නකටුම්පත සිංනවෝධනය කනේ නකෝදානග්යාඩ මහතා ඳව IIGEP විනශ්ෂඥනයෝ පවසති. ආරක්ෂක අිංව වසට
එනරහිව සාක්ෂි නදන කිරිවකුත් තමන් රිටින ගථානය ඔවුන් විරින් දුන ග්යනු සුබීමට කුමුත්තක් නුති
කස, නමය අපරාධකරුවන් විනා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීනම් කෂමයක් වන්නන් නුත.
ආරක්ෂක හමුදා වසට එනරහිව වුදග්යත් සාක්ෂි සඳා දිය හුකි දහග සිංඛ්්ාත ඳහුතර නදමළ
සාක්ෂිකරුවන් හා පීඩිතයන් විනධවවග්යතව පිටුවහනල් ඉන්නා කස නම් විධිවිධානය ශ්රී් සිංකානආ අනාග්යත
සත් නකාමිසම සහ විනශ්ෂ අධිකරණ යාන්තදණය සම්ඳන්ධනයන් මහත් ග්යුටළුවක් මතු කරයි6283.
61 235 වේදය, OISL 2015 වමවසේ සඳහන් කර ,"වේ ක්රිලයාෙ ලපසලස ්ර්වෂක හමුදා හලර වෙනත් කිසිදු සන්නේධ කඩුඩායම්ව සිටිය වනොහලක"
62 Press release: Exiled Victims Cannot Testify in Sri Lankan Embassies, 8 July 2016, ITJP, http://www.itjpsl.com/assets/press/8-july-2016-ITJP-press-release.pdf
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(ඇ) ජාතික මානව හමිකේ කිaයාකාරී සැකැස්ම
නකෝදානග්යාඩ මහතානආ අතීතය සුසකිල්සට ග්යත් කස, ඉදිසේ පග අවුරුදු ජාතික මානව හිමිකම් කිෂයාකාරී
සුසුගම නකටුම්පත් කිරීනම්දී වධහිිංසාව පිිබඳඳව කටයුතු කරන අනු කමිටුව භාරව නකෝදානග්යාඩ මහතා
ආඩුවව විරින් පත් කර තිබීම පුදුම සහග්යතය. නම් පත්කිරීම ජනමාධ් ඔගනග ද ප්ශ්න කරනු සුබුවත්
84
පසක් වූනහ නුත63 .
(ඈ) යුද අපරාධ සදුවූ බව පකතික් පප කිරීම
මීට අමතරව ග්යත් කස, ප්රිධවධ රැගවීම් වසදී නකෝදානග්යාඩ මහතා පවසා ඇත්නත් ශ්රී් සිංකා යුද හමුදාව
නුනග්යහිර නුවත අල්සා ග්යත්නත් "සාමාන් වුරියන්ට කිරිදු හානියක් නනාකර" ඳවයි. එක්සත් ජාතීන් සහ
ගවාධීන මානව හිමිකම් සිංවිධාන විරින් දක්වා ඇති කරුනු මීට ප්තිවිරුධවධවය64.
2.4 අ ශෝක වි ේතිකක
විනේතිසක මහතා නජ්්ස නිනයෝජ් නපායේගපති ුරරය දක්වා ඉහසට නුුවනු ඉතා නජ්්ස නපායේග
නිසධාසේනයකි65. නපායේරිනහ විනධවව බුධවධි නදපාර්තනම්න්තුනආ නිනයෝජ් නපායේගපති නසස 2007 දී නගවය කළ
ඔහු ඊළඟ අවුරුධවනධව ජාත්න්තර කටයුතු පිිබඳඳ නිනයෝජ් නපායේගපති ඳවට පත්විය. ඔහු 2006 දී නපායේග
විනශ්ෂ දුෂණ විං ා විමර්වන ඒකකනහ ප්ධානියාද විය66. ඔහු 2006 දී අපරාධ පරීක්ෂණ
නදපාර්තනම්න්තුනආ (CID) අධ්ක්ෂ වවනයන් පත් කරන සධවනධව67 2002 රිට නජ්්ස නපායේග අධිකාරී
තනතුනර් රිටියදීය6885. ඔහු වසර ග්යණනාවක් එම නදපාර්තනම්න්තුනආ නගවය කළ අනයකි6986. විනේතිසක
මහතා ග්යුන නිශ්චිත න ෝදනා නුතත්, යුද සමනහත්, ඉන් පසුවත් CID ය විරින් පවත්වා නග්යන යන සද
අඩවි වස පුළුල් නසස වධහිිංසා කිරීම් රිදුවී ඇති කස නම් තරම් රසග CID නිසධාසේයකු සාක්ෂිකරුවන්නආ
ආරක්ෂාව භාරව පත් කිරීම සුදුසුද යන්න පිිබඳඳ ග්යුටළුවක් මතුනවයි. රිදුවිය යුත්නත් නපායේග
ුරරාවයේනයන්ද, ආරක්ෂක සිංගථානවන්ද ගවාධීන වූද සාමාජිකයන් ප්නආසමින් සහ මුළුමනින්ම ර්ර්ව
නසෝදිරියකට භාජන කරන සධවදා වූද ගවතන්තද ආයතනයක් නසස අධිකාසේය පවත්වානග්යන යාමයි.

3. නිගමන
ජාතික අධිකාසේනහ රියලුම සාමාජිකයන් නනාවරදින සුළු ගවාධීන ර්ර්ව නසෝදිරියකට භාජන කළ යුතුව
තිබුනි. එනග වීනම් අවම වවනයන් එයින් තිනදනකු සාමාජිකත්වනයන් ඉවත් නකනරන්නට ඉඩ තිබුනි. නම්
පත්වීම් වස ගවභාවය ග්යත් කස, නීතිනහ ආධිපත්ය නග්යාඩනුග්රම සඳහා වන නධවවපාසන කුපවීමත්,
සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීනම් ඇත්ත රවමනාවකුත් ශ්රී් සිංකානආ ආඩුවව සතුව ඇතිද යන ප්ශ්නය
මතුනආ.
මානව හිමිකම් රල්සිංඝන වසට සම්ඳන්ධ ඳවට පිිබග්යත හුකි සාධාරණ නේතු ඇති හමුදා සහ ආරක්ෂක
අිංව නිසධාරීන් ඇතුල් නවනත් රජනහ නිසධාරීන් නවත්නම්, ඔවුන් නගවනයන් පහ කිරීම සඳහා සුසමුස
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63 One article said, “he has played a negative role in the prevention of torture” and added that “In addition, while the role of the Attorney General’s Department’s officers
was to assist the Commission, Mr. Kodagoda aggressively cross examined the witnesses who came before the Commission, in a vigorous attempt to protect state
agents against whom these witnesses were giving evidence. We are also aware that, regarding the detention of Tamil prisoners at Boosa camp, he prevented
discussions on the arrest and detention of Tamil prisoners without grounds for reasonable suspicion,” AHRC said. Govt. Asked To Review Appointment Of Deputy
Solicitor General Yasantha Kodagoda As Head Of ‘Torture Prevention’ Committee, 14 September 2016, Colombo Telegraph,
https://www.colombotelegraph.com/index.php/govt-asked-to-review-appointmentof-deputy-solicitor-general-yasantha-kodagoda-as-head-of-torture-preventioncommittee/ and original article at SRI LANKA: AHRC writes to the Ministers of Foreign Affairs and Justice on the Torture Committee under the National Human Rights
Action Plan, 13 September 2016, AHRC, http://www.humanrights.asia/news/ahrcnews/AHRC-STM-141-2016/?searchterm=kodagoda

64 Us State Department report is an extraordinary rendition of events in Sri Lanka, 15 March 2008, http://federalidea.com/focus/archives/381
65 Nalanda College website, https://www.nalanda.sch.lk/alumni/police-officers and Sri Lanka Police website: http://www.police.lk/index.php/special-events-/508-entrustlanka-to-assist-police-rugby-team. A 2014 writ petition cites him and Mr. Sisira Mendis (who was controversially sent by the Sirisena Government to Geneva as part of
their 2016 delegation to the UN Committee Against Torture) as respondents.
66 SRI LANKA ANTICORRUPTION PROGRAM, FINAL PROJECT COMPLETION REPORT, December 2007, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pdack636.pdf, page 5.
67

Attack on Uthayan Newspaper, 2 May 2006, D B S Jeyaraj, Sangam.org, http://www.sangam.org/taraki/articles/2006/05-06_Uthayan_Attack.php?print=sangam

68 Ratwattes use courts against the law, The Sunday Leader, 2002 http://www.thesundayleader.lk/archive/20020106/news.htm
69 Nalanda College website as above.
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නසවීනම් කිෂයාදාමයක් වහාම ආරම්භ කළ යුතු ඳව වධහිිංසාවට එනරහි එක්සත් ජාතීන්නආ කමිටුව පවසා
තිනේ7023. එනමන්ම, සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීනම් අිංවය නපායේග ුරරාවයේනයන් ගවාධීන වූද, මුළුමනින්ම
ර්ර්ව නසෝදිරියට සක් කරන සධවදාවූ ද සාමාජිකයන්නග්යන් සුදුම් සත් එකක් විය යුතු ඳව එය විනශ්ෂනයන්
සඳහන් කරයි (17,18 නේද)7124.

4. නිර් ද්ශ
ශ්රීන කාකා












ආඩුඩුව

යසන්ත නකෝදානග්යාඩ, සුහද ග්යම්සත් සහ නන්දන මුණරිිංහ යන මහත්වරුන් ජාතික අධිකාසේනයන්
ඉවත් නකාට, පුහුර ග්යුනීම් සහ වධඳන්ධන සම්ඳන්ධනයන් කිරිම ආකාරයකින් නහෝ නම ග්යෑවී
නුති විශ්වසනීය මානව හිමිකම් වාර්තාවක් සහිත පුධවග්යසයන් පත් නකාට සඳුඳියා අතර ග්යුටුම්
සහිත අයකු නආ නම් ඉවත් කිරීම.
ආඩුවනආ නිනයෝජිතයකු සාක්ෂිකරුවා රිටින කාමරනහ නනාඉඳ විනධවවග්යත සාක්ෂිකරුවන් සහ
වින්දිතයන්ට වීඩිනයෝ සම්ඳන්ධතා මගින් සුරක්ෂිතව සාක්ෂි දීනම් විධිවිධානත් ඇතුසත් නකාට
සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීනම් නීති සිංනවෝධනය කිරීම.
කිෂයානආ නයාදවන ආයතන වසට මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්ඳන්ධ විශ්වසනීය ඉතිහාසයක්
ඇති නිර්ව්ාජ නසසම අපක්ෂපාතී රිවිල් සමාජ සාමාජිකයන් පත් කර සාක්ෂිකරුවන් හා
වින්දිතයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශ්වසනීය ගවාධීන කෂමනආදයක් අනුග්යමනය කිරීම.
වධහිිංසාව පියේඳඳ එක්සත් ජාතීන්නආ විනශ්ෂ නිනයෝජිතයා 2007 දී නිර්නධවව කළ පසේදි නන්දන
මුණරිිංහ මහතා වධහිිංසා න ෝදනා හා සම්ඳන්ධ රියලු නිස තනතුරු වයේන් අත් හිටුවීම.
නපායේරිනයන් ගවාධීන වූ අපක්ෂපාතී ආයතනයක් නයාදවා වහාම ඔහු පිිබඳඳ විමර්වනයක් කිරීම.
පුනරුත්ථාපන කඳවුරු වස වධහිිංසා පුමිණවීම් පියේඳඳ න ෝදනා සම්ඳන්ධනයන් ගවාධීන,
අපක්ෂපාතී, කඩිනම් පරීක්ෂණයක් පුවුත්වීම ඇතුළු වධහිිංසාව පියේඳඳ එක්සත් ජාතීන්නආ
කමිටුනආ 59 සුරි වාරනහ (UNCAT59) නිර්නධවව රියල්ස කිෂයාත්මක කිරීම. ග්යම්සත් මහතා
පුනරුත්ථාපන නකාසාසේග ජනරාල් වරයා වවනයන් කළ කාර්ය භාරය විමර්වනය කිරීමද මීට
ඇතුසත් විය යුතුය.
වුඩි නිනයෝජනයක් සහතික වන පසේදි ජාතික අධිකාසේයට නදමළ ජාතිකයන් සහ කාන්තාවන්
වුඩිනයන් පත් කිරීම.

වනත් ආඩුඩු




මහජන මුදයේන් නකනරන පුහුණු කිරීම්, රැකියා සහ නවනත් වුඩ සටහන් සඳහා ඡන්දනයන් පත්වූ
නිසධාරීන් ද ඇතුළු ශ්රී් සිංකානආ ආරක්ෂක සහ රජනහ නිසධාරීන් නතෝරා ග්යුනීමට නපර ඔවුන්නආ
සුසමුස නසවීම. නම් කිෂයාකාසේත්වය පිිබඳඳව වාර්තා කිරීනම්දී පාරදෘව් විය යුතු අතර ආරම්භනහ
රිටම පරාමිතීන් පුහුදියේව දක්වා නධවශ්රය ආයතන මගින් නකනරන ගවයිං නසෝදිරි මත ආශ්වාසය
නනාතඳා කටයුතු කළ යුතුය.
එක්සත් ජාතීන්නආ 30/1 නයෝජනාව පිිබපුදීම සහ මානව හිමිකම් අඛ්ඩුඩව අධීක්ෂණනහදී නමන්ම
වරණීය ඳදු (GSP+) වුනි නවනළඳ සහන සුසසීනම්දීත්, ශ්රී් සිංකාව විරින් රිය ආරක්ෂක සහ රජනහ
නිසධාරීන් ර්ර්ව නසෝදිරියට සක් කිරීම සහ සුසමුස නසවීම කාර්ය සාධනය මුන ඳුලීනම් ප්ධාන
දර්වකයක් නසස සුසකීම. සමගත සිංකෂාන්ති යුක්ති කිෂයාදාමය නහෝ නීති සිංනවෝධන නහෝ රිදු
කිරීනම් අවව්තාවක් ර්ර්ව නසෝදිරිය සඳහා පුන නනානග්ර; එය වහාම ආරම්භ කළ යුතුය.

70 Concluding Observations on the fifth periodic report of Sri Lanka, UNCAT, December 2016, Available online at http://www.itjpsl.com/assets/Concluding-observationsenglishUNCAT-59.pdf
71 එම
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