1971
මෙෙ වකවානුමේදී ශ්රී ලංකාමේ සියලු
මපාලිස් ස්ථාන වධහංසා පැමිණවීෙ
සඳහා මයාදාගනු ලැබුණි. සිතියෙක
දැක්වවීෙට මනාහැකි තරම් ඒවා විශාල
ප්රොණයක්ව තිමේ. ‘පුනරුත්ථාපනය’
සඳහා මයාදාගත් සරසවි මදකක්ව තුළ ද
වධහංසා
දීෙ
සිදුවිය.
මපාලිස්
සිරෙැදිරිවල රඳවා සිටි රැඳවියන් මකාළඹ
7 මලාන්ඩන් මපමදමස් හා විමේරාෙ
ොවමත්
පිහටි
රහස්
මපාලිස්
කාර්යාලවලට
නිරන්තරමයන්
මගනමගාස්
වධහංසා
හා
ප්රශ්නකිරීම්වලට බඳුන් මකරුණි.

1987-89

74. වලපමන් මත් කම්හල (වත්ෙන්
පළාත් සභා මගාඩනැගිේල)
75. සිමන්ස්ටාර්
සිනො ශාලාව
නුවරඑළිය
76. නුවරඑළිය නගර ශාලාව
77. ලිඳුල මත් කර්ොන්ත ශාලාව,
තලවකැමේ

25. මහේටිමපාල හමුදා කඳවුර
26. වැහැර හමුදා කඳවුර
ගාේල දිස්ික්වකය
27. මකාටිගල හමුදා කඳවුර
අනුරාධපුර දිස්ික්වකය
28. පණ්ුලගෙ හමුදා කඳවුර
29. යකේල හමුදා කඳවුර
30. කැකිරාව හමුදා කඳවුර
31. සාලියපුර හමුදා කඳවුර

කපාකළානනරුව දිස්ත්රික්කය

⬥ “පුනරුත්ථාපන” කඳවුරු
1. මපාමළාන්නරුමේ රාජකීය විදුහමේ
විවෘත කඳවුර

මහනුවර

⚫ සිංහල

අතුරු හමුදා කණ්ඩායම්

2. බටලන්ද නිවාස සංකීර්ණය (බියගෙ,
සපුගස්කන්ද මපාලිසිය හා ප්රා කණ්ඩායෙ
(PRRA).
⚫

හමුදා වධකාගාර

කකාළඹ දිස්ත්රික්කය
3. මකාළඹ සරසවි නීති පීඨය - හමුදා
බුද්ධධි අංශය සහ ප්රා අතුරු හමුදා
කණ්ඩායෙ
4. මහන්රි මේද්රිස් ක්රීඩාගාරය (ඒකාබද්ධධ
හමුදා මෙමහයුෙ), හැේමලාක්ව ටවුන්
5. යඨාමරෝ කැෆමේරියා, තිඹිරිගස්යාය,
මකාළඹ 5
6.
ඉසුරුපාය
(රජමේ
කාර්යාල
සංකීර්ණය), බත්තරමුේල
7. සාලාව තුනීලෑලි සංස්ථා පරිශ්රය හමුදා
කඳවුර, මකාස්ගෙ
8. ඔරුවල වාමන් සංස්ථා පුහුණු ආයතන
හමුදා කඳවුර
9. ටිමරෝන් ප්රනාන්දු ක්රීඩාගාරය,
මොරටුව
10. ෙත්මත්මගාඩ හමුදා කඳවුර

රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
11. මසවණ හමුදා කඳවුර, ඇඹිලිපිටිය
12. කුේටිගල හමුදා කඳවුර, ඇඹිලිපිටිය
13. රත්නපුර ෙහ නගර සභා
මගාඩනැගිේල
14. කුරුවිට හමුදා කඳවුර.

මාතර දිස්ත්රික්කය
15. මජානී මේේ හමුදා කඳවුර,
මකලිේජවිල
16. එළියකන්ද හමුදා කඳවුර
17. මුලටියන හමුදා කඳවුර
18. වැලිගෙ හමුදා කඳවුර
19. මහේටියාවල හමුදා කඳවුර
20.
තලේල
වෘත්ීය
පුහුණු
ෙධයස්ථානය

හම්බනකතාට දිස්ත්රික්කය
21. අඟුණමකාලපැලැස්ස ප්රජා ශාලාව
22. මිද්ධමදණිය හමුදා කඳවුර

කළුතර දිස්ත්රික්කය
23. මේරුවල කෘෂිකර්ෙ ෙධයස්ථානය
24. පැලවත්ත හමුදා රැඳවුම් කඳවුර
(1985දී විවෘත සිර කඳවුරක්ව වශමයන්
ආරම්භ කළ මෙය 1987දී ත්රස්තවාදය
වැළැක්වවීමම් පනත යටමත් ගත්
සිරකරුවන් රැඳවීෙටත්, 1989න් පසු
වධහංසනය සඳහාත් මයාදාගැණුනි.

කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය

39. ශාන්ත සිේමවස්තර විදුහල
40. ජාතික සමූපාකාර සංවර්ධන
ආයතනය, මපාේමගාේල
41. හේඩා ඔමේමස්කර
මේරාමදණිය සරසවි පරිශ්රය

මාතකේ දිස්ත්රික්කය
105. සුනාත කඳවුර
106.
කූඹියන්මගාඩ
මබෞද්ධධ
විහාරස්ථානය
107. ොතමේ නාමගාේල පාමර් කාර්මික
පුහුණු විදයාලය

ගම්පහ දිස්ත්රික්කය

32. මින්මන්රිය මපමහකම්හල
33. මස්වාගෙ හමුදා කඳවුර
34.
මපාමළාන්නරුව
ෙහමසන්
මගාඩනැගිේල
35. ෙැදිරිගිරිය පේලියමගාඩැේල හමුදා
කඳවුර
36. ෙැදිරිගිරිය මීගස්වැව හමුදා කඳවුර
37. ෙැදිරිගිරිය ෙහා විදයාලය
38. ගිරිතමේ හමුදා කඳවුර

මපාලිස් ස්ථාන විශාල ප්රොණයක්ව
වධහංසා සඳහා මම් වකවානුමේදී මයාදා
ගැනුණි. සිතියෙක දැක්වවීෙට මනාහැකි
තරම් ඒවා සංඛ්යාත්ෙකව අධික ය.
පහතින් දැක්වමවන්මන් ඇතැම් හමුදා
කඳවුරු ය.

ොතමේ දිස්ික්වකය

ශාලාව,

42. හමුදා පුහුණු ෙධයස්ථානය,
රන්මදණිගල
43. උුව හමුදා කඳවුර, ගලමගදර
44. පේමලකැමේ හමුදා කඳවුර ඉදිරිපිට
ෙහවැලි ගමෙන් ඔේමබහ වූ ස්ථානයක්ව
45. සිංහ මරජිමම්න්තු කඳවුර, යටිනුවර
වීදිය

මාතකේ දිස්ත්රික්කය
47. ොතමේ රජමේ තානායෙ (ගජබා
මරජිමම්න්තු සම්බන්ීකරණ කඳවුර)
48. විජය විදයාලය, ොතමේ
49. ෙත්තව හමුදා කඳවුර, වරකාවල
50. නාවුල හමුදා කඳවුර
51. ඔවිලිකන්ද හමුදා කඳවුර
52. කටාරන්තැන්න බංගලා
කඳවුර, රත්මතාට
53. උකුමවල හමුදා කඳවුර
54. උුපිහේල හමුදා කඳවුර
55. මහේටිමපාළ හමුදා කඳවුර

හමුදා

56. ොතමේ, නාමගාේල පාමර් කාර්මික
පුහුණු පාසැල
57. ක්රිස්තුමද්ධව විදයාල හමුදා කඳවුර
58. පැේමවමහර රජමේ මගාවිමපාළ
59. බණ්ඩාරමපාල හමුදා කඳවුර
60. කැකිරාව හමුදා කඳවුර
61. රත්මතාට හමුදා කඳවුර
62. කිඹිස්ස හමුදා කඳවුර

බදුේල දිස්ික්වකය
63.
වැලිෙඩ
වයි.එම්.සී.ඒ.
මගාඩනැගිේල
64. අඹගස්මදෝව කඳවුර
65.
බණ්ඩාරමවල
නගර
සභා
මගාඩනැගිේල
66. බදුේල මර්ස්මකෝස් කඳවුර (හමුදා
සහ ක්ෂණික විහදුම් බලකාය)
67. බණ්ඩාරමවල හමුදා කඳවුර
68. මබරගල හමුදා කඳවුර, හපුතමේ
69. මබරතල සෙර් ෆැෂන් ඇෙලුම්
කම්හල, හපුතමේ
70. පිංඅරාව හමුදා කඳවුර, බදුේල
71. හාලිඇළ මෙෝටර්ස් මගාඩනැගිේල,
බදුේල
72. මස්නානායක ක්රීඩාංගන විමශ්ෂ
කාර්ය බලකා කඳවුර

නුවරඑළිය දිස්ික්වකය
73. වී අමලවි ෙණ්ඩල ගබඩාව, වලපමන්

78. යක්වකල ෙහා විදුහල කඳවුර
79. මකාොන්මඩෝ මරජිමම්න්තු කඳවුර,
ගමණ්මුේල
80. හුණුමුේල සිංහ මරජිමම්න්තු කඳවුර,
දිවුලපිටිය
81. මදාම්මප හමුදා ආරක්වෂක නිවස්නය

■ මපාලිස් වධකාගාර
82. අපරාධ විෙර්ශන බියුමරෝව, මෙගරි
පාර, මකාළඹ 07
83.
පානදුර
මපාලිස්
කාර්යාල
මගාඩනැගිේල
මවනත් මපාලිස් වධකාගාර
84. විමශ්ෂ කාර්ය බලකා මූලස්ථානය
(වත්ෙන් ඔමඩේ ප්රදර්ශනාගාරය),
මකාළඹ දිස්ික්වකය
85. පෑලියමගාඩ මපාලිස් කාර්යාල
මගාඩනැගිේල, මකාළඹ දිස්ික්වකය
86. අම්පිටිය මපාලිස් බැරැක්වක, ෙහනුවර
දිස්ික්වකය
87. දිවුලපිටිය මපාලිස් ස්ථානය,
ෙහනුවර දිස්ික්වකය
88. බදුේල හාලිඇළ මෙෝටර්ස්
මගාඩනැගිේල, (හමුදාව විසින්ද භාවිතා
මකරුණි)

ප්රචණ්ඩ ක්රියා ෙර්දන ඒකකය
89. ගම්පහ මපාලිස් තනිකඩ නිවස්න,
ගම්පහ දිස්ික්වකය
මදෙළ අතුරු හමුදා කණ්ඩායම්
90. සිවම් මකෝවිලට යාබද ේමලාේ
කඳවුර, මකෝවිේකුලම්, වවුනියා
91. රම්බායිකුලම් ේමලාේ කඳවුර,
වවුනියා
92. යාපනමේ ස්ටැන්ලි පාමර් ශ්රීධර්
සිනො ශාලාමේ ඊපීඩීපී කඳවුර
93. මකාළඹ 5, උදයාන පාමර් ඊපීඩීපී
කාර්යාලය
94. ෙලර් මේකරිය, වවුනියාව

►නාඳුනන අපරාධ කණ්ඩායම්වලට
අයත් වධකාගාර
මහනුවර දිස්ත්රික්කය
95. කුගන්නාව මපාලිස් ස්ථානයට
යාබද මගාඩනැගිේල

කමාණරාගල දිස්ත්රික්කය
96. මොණරාගල ප්රජා ශාලාව
97. මුතුකණ්ිය වයාපෘති කාර්යාලය,
4වැනි
සැතැපුම්
කණුව
අසළ,
මුතුකණ්ිය

නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
98. වලපමන් වී අමලවි ෙණ්ඩල ගබඩාව
99. නුවරඑළිය ශාන්ත රීටා කඳවුර
100. නුවරඑළිය නගර ශාලාව

ගම්පහ දිස්ත්රික්කය
101. කැළණිය සරසවි ක්රීඩාගාරය
102. මීරිගෙ තරුණ ෙධයස්ථානය
103. කැළණිය පේටිය හන්දිය, බිලියේ
ශාලාව

කෑගේල දිස්ත්රික්කය
104. වික්රෙසිංහ බංගලාව

කකාළඹ දිස්ත්රික්කය
108. මර්ස් මකෝස්, රාජකීය විදයාලයට
යාබද, මකාළඹ 7
109. මසත්සිරිපාය මගාඩනැගිේල,
බත්තරමුේල
110. මේක්වහවුස් පුවත්පත් ආයතනමේ
බිම් ොලය, මකාටුව
111. මටාරින්ටන් ඇවනියු, මකාළඹ 7
112. මකාළඹ නගර සභා ෙස් ෙුව,
මදෙටමගාඩ, මකාළඹ 8
114. මකාළඹ රාජකීය මගාේෆ් ක්රීඩා
සොජය, මොේේ ෆාම් පාර, මකාළඹ 8

රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
115. ෙහවැලි අධිකාරමේ මස්වක
නිවස්න, ඇඹිලිපිටිය ජාතික පාසැල
ඉදිරිපිට

කළුතර දිස්ත්රික්කය
116.
මසාරණාමතාට
වතුයාය,
මසාරණාමතාට
117. ගීකියනකන්ද වතුයාය, කළුතර
118. තානායෙ, ෙහගෙ
119. කෘෂිකර්ෙ ෙධයස්ථානය, මබෝඹුවල
120. මිරිදිය මහෝටලය, කළුතර

ගාේල දිස්ික්වකය
121. හේමටාේ මහෝටලය, කළුවැේල

2006-2009
⬥ "පුනරුත්ථාපන" කඳවුරු
උතුරු පළාත
122. ධර්ෙපුරම් සුබසාධන ෙධයස්ථානය
123. ගාමිණී ෙහා විදයාලය
124. මකෝවිේකුලම් ෙහා විදුහල
125. ෙරඳෙු
126. මනලුක්වකුලම් කාර්මික විදයාලය
127. ඕෙන්තත විදුයාලය - මුලින් ත්රස්ත
විෙර්ශන ඒකකමේ රැඳවුම් ෙධයස්ථානය
පසුව පුනරුත්ථාපන කඳවුර
128. මපාම්තපෙු (හමුදා කඳවුර සහ
පුනරුත්ථාපන කඳවුර)
129. පූන්මතෝේටම් සමූපාකාර පුහුණු
පාසැල/අධයාපන විදයා පීඨය
130. මපාතානිච්චූර් මුස්ලිම් වහා විදුහල
131. රම්බායිකුලම් ශුද්ධධ වූ පවුමේ
කනයාරාෙය
132. මදෙළ ෙහා විදයාලය
133. මවේලිකුලම් මුස්ලිම් බාලිකා
විදුහල

නැමගනහර
134. කන්දකාු, මපාමළාන්නරුව
135. වැලිකන්ද/මස්නපුර කඳවුර

අවතැන්වූවන්මේ කඳවුර
136. ෙැණික්ව ෆාම් සොමරෝධන කඳවුර,
වවුනියාව

■ මපාලිස්
ත්රස්ත්රත විමර්ශන ඒකකය
137. බූස්ස කඳවුර, ගාේල

138. වවුනියාමේ ත්රස්ත විෙර්ශන කඳවුර,
(මත්ක්වකවත්ත නමින් ප්රකටය)
අපරාධ පරීක්වෂණ මදපාර්තමම්න්තුව
139. හතරවැනි තේටුව,
මකාටුව, මකාළඹ 1

මකාළඹ

140. වරාය රහස් මපාලිස් ඒකකය,
මකාළඹ මකාටුව
141.
මබාරැේල
රහස්
මපාලිස්
මගාඩනැගිේල, මකාළඹ 8
142. රහස් මපාලිස් බුද්ධධි ඒකකය,
මකාටමහ්න මපාලිස් ස්ථානය, මකාළඹ
13
143. නුමේමගාඩ රහස් මපාලිස්
කාර්යාලය, මකාළඹ දිස්ික්වකය
144. චාවකච්චමච්චරි රහස් මපාලිස්
කාර්යාලය, යාපනය දිස්ික්වකය
145. වේලිපුනම් රහස් මපාලිස්
කාර්යාලය, වන්නි දිස්ික්වකය
146. වවුනියා රහස් මපාලිස් කාර්යාලය,
වන්නි දිස්ික්වකය
147. කිලිමනාච්චි රහස් මපාලිස්
කාර්යාලය, වන්නි දිස්ික්වකය
148. ඉරණෙු හමුදා කඳවුර ඉදිරිපිට
149. මුලතිවු හමුදා කඳවුර රහස් මපාලිස්
ඒකකය, වන්නි දිස්ික්වකය

ITJP සාක්වෂි ප්රකාශ, 2010 ICJ වාර්තාව

සහ
පුනරුත්ථාපන
මකාෙසාරිස්
මජනරාේ කාර්යාංශමේ ලැයිස්තුවල
දැක්වමවන පුනරුත්ථාපන කඳවුරු
⚫ කදමළ

අතුරු හමුදා කණ්ඩායම්

173. නම් මනාකරන ලද මහෝටලයක්ව
පිටුපස ඇති සිර ෙැදිරි, පානදුර, කළුතර
දිස්ික්වකය
174. කලවන්ිකුි විමශ්ෂ කාර්ය බලකා
හා මදෙළ අතුරු හමුදා කේලි
වධකාගාරය, ෙඩකළපු දිස්ික්වකය
175.
තැඹිලිවිේහ
ඉනියභාරීමේ
කාර්යාල
බිම්
ෙහල,
ෙඩකළපු
දිස්ික්වකය
176. කිරාන් රැඳවුම් ස්ථානය, ෙඩකළපු
දිස්ික්වකය

177. අච්චුමේලි හමුදා කඳවුර, යාපනය

180. යාපන නගරමේ හමුදා කඳවුර
181. කන්කසන්තුතර නගරයට යාබද
කීරිෙතල හමුදා කඳවුර
182. මතේලිේපතල හමුදා හමුදා
කඳවුර, යාපනය
184. උුවිේ හමුදා කඳවුර
185. ඌරළු හමුදා කඳවුර, යාපනය

154. ශ්රී ෙහා විහාරය, පන්සල පාර,
මකාළඹ
155. වත්තල දුම්රිය ොර්යට යාබද
ස්ථානයක්ව, ගම්පහ දිස්ික්වකය

186. උරුම්පිරායි හමුදා කඳවුර, යාපනය

කකාළඹ අපරාධ කකාට්ඨාශය

වන්නි දිස්ික්වකය

156.
මකාමලාන්නාව,
මකාළඹ
දිස්ික්වකය
157. මදෙටමගාඩ, මකාළඹ දිස්ික්වකය

188. කිලිමනාච්චි හමුදා කඳවුර

160. බම්බලපිටිය මපාලිස් ස්ථානය,
මකාළඹ දිස්ික්වකය
161. මකාළඹ වරාය මපාලිස් ස්ථානය,
මකාළඹ දිස්ික්වකය
162. මහේටියාවත්ත මපාලිස් ස්ථානය,
මකාළඹ දිස්ික්වකය
163. මකාටමහ්න මපාලිස් ස්ථානය,
මකාළඹ දිස්ික්වකය
164.
ගේකිස්ස මපාලිස් ස්ථානය,
මකාළඹ දිස්ික්වකය
165. වැේලවත්ත මපාලිස් ස්ථානය.
මකාළඹ දිස්ික්වකය
166. පිටමකාටුව මපාලිස් ස්ථානය,
මකාළඹ දිස්ික්වකය
167. සීදූව මපාලිස් ස්ථානය, ගම්පහ
දිස්ික්වකය
168. යාපනය මපාලිස් ස්ථානය, යාපනය
දිස්ික්වකය
169. මනේලිඅි මපාලිස් ස්ථානය,
යාපනය දිස්ික්වකය
170.
පදවිය
මපාලිස්
ස්ථානය,
අනුරාධපුර දිස්ික්වකය
171. පුේමුමේ මපාලිස් ස්ථානය,
ත්රීකුණාෙලය දිස්ික්වකය
172. කඳාන මපාලිස් ස්ථානය, ගම්පහ
දිස්ික්වකය

1980 දශකය
බලහත්කාරී
පැහැරගැනීම්
සහ
අතුරුදහන්වීම්
පිළිබඳ
ජනාධිපති
මකාමිෂන් සභා වාර්තා (1995-2000),
ජාතයන්තර ක්වෂො සංවිධානය, මේඩීඑස්
වාර්තා සහ සාක්වෂි ප්රකාශ, ධර්ෙන්
වික්රෙරත්න විසින් පළකළ කෘති

2009+:

213. අම්පාර - ප්රධාන හමුදා කඳවුර මහෝ
පුහුණු පාසැල මනාවන, ඊට සොන කුඩා
හමුදා කඳවුරකි

නාවික හමුදාව

214. ත්රීකුණාෙලය නාවික මඩාක්වයාේ
කඳවුර
215. ත්රීකුණාෙලය නාවික හමුදා
ගන්සයිේ කඳවුර

183. පලාලි හමුදා කඳවුර, යාපනය

කපාලිස්ත්ර ස්ත්රථාන

අම්පාර දිස්ික්වකය

යාපන දිස්ික්වකය

රාජ්ය බුද්ධි කස්ත්රවා රහස්ත්ර රැඳවුම්
කඳවුරු

158. මගෝනමහ්න, මකාළඹ දිස්ික්වකය
159. මචේටිකුලම් විමශ්ෂ කාර්ය බලකා
කඳවුර, මකාළඹ දිස්ික්වකය

212. ෙඩකළපු හමුදා පරිශ්රය (ටූත්පවුඩර්
කඳවුර), මේක්ව පාර

⚫

178. මකාිකාෙම්හ අේලාතර කඳවුර
179. චාවකච්චමච්චරි හමුදා කඳවුර, යාපනය

විකශරෂ කාර්ය බලකාය

ෙඩකළපු දිස්ික්වකය

හමුදා කඳවුරු

150. අම්පාර රහස් මපාලිස් කාර්යාලය
151. කේමුතණ රහස් මපාලිස්
කාර්යාලය, අම්පාර දිස්ික්වකය
152. මුේලියාවතල රහස් මපාලිස්
කාර්යාලය, - මෙෙ ස්ථානමයන් මවනත්
නාඳුනන ස්ථානයට පැහැරගන්නා ලදී,
වන්නි දිස්ික්වකය

153. වවුනියාමේ වනගත ප්රමද්ධශයක

209. මින්මන්රිය හමුදා කඳවුර,
මපාමළාන්නරුව
210. වැලිකන්ද ප්රධාන හමුදා කඳවුර,
මපාමළාන්නරුව
211. වැලිකන්දමසිට විනාි 30ක පෙණ
දුරින් පිහටි වනගත කඳවුර (ෙරාදැමීම්)

187. කයිති ෙංසන්ීමේ හමුදා කඳවුර,
යාපනය

189. කනගපුරම් හමුදා කඳවුර,
කිලිමනාච්චිය
190. ඉරණපාතල හමුදා කඳවුර,
කිලිමනාච්චිය
191. පරන්තන් ෙංසන්ධිය අසළ හමුදා
කඳවුර, කිලිමනාච්චිය
192. ඉයක්වකච්චි හමුදා
අලිෙංකඩ, කිලිමනාච්චිය

කඳවුර,

193.
ඉරණෙු
හමුදා
කඳවුර,
කිලිමනාච්චිය
194. මක්වේපාපුලවු හමුදා කඳවුර, මුලතිවු
195. මුලතිවු හමුදා කඳවුර
196.
සම්පත්
නුවර
අවතැන්
කඳවුර/හමුදා කඳවුර, මුලතිවු

යුද්ධධාවසානමේ යටත්වීම්
197. උතඩයාර්කාු
කඳවුර, වන්නි

ෙහා

විදුහල

198. වේලිපුනම් විදුහල, වන්නි
199. කිලිමනාච්චි මරෝහල

වවුනියා දිස්ික්වකය
200. මවේපන්කුලම් හමුදා කඳවුර
201. ඕෙන්තත විදයාලය අසළ හමුදා
කඳවුර
202. මජාමසාෆ් කඳවුර, වවුනියා නගරය
203. නකනගරායන්කුලම් හමුදා කඳවුර,
වවුනියාව
අනුරාධපුර දිස්ික්වකය
204. තන්තිරිෙමේ හමුදා ඳවුර,
අනුරාධපුර
මකාළඹ දිස්ික්වකය
205. පනාමගාඩ හමුදා කඳවුර, මකාළඹ
206. මකාළඹ හමුදා කඳවුර
ත්රීකුණාෙල දිස්ික්වකය
207.
ේලාන්ටන්
මපායින්ේ,
ිකුණාෙලය
208. ඕර්ස් හේ හමුදා කඳවුර,
ිකුණාෙලය
මපාමළාන්නරුව දිස්ික්වකය

216. නාවික කඳවුර, තචතයය පාර,
මකාළඹ
217. SLNS ගැමුණු කඳවුර, වැලිසර,
ගම්පහ
218. පූනෑව කඳවුර (ෙැදවච්චිය සහ
වවුනියා අතරෙැද)
219. ිකුණාෙලය මකෝමණ්ස්වරම්
මකෝවිල පිටුපස, මෙේරික්ව මකාටුමේ
නාවික කඳවුර

හඳුනාකනාගත් බහුවිධ ස්ත්රථාන: යාපන
අර්ධද්ධවීපමේ නාවික කඳවුරක්ව, මකාළඹ
රහස්
මපාලිස්
කාර්යාල
මගාඩනැගිේලක්ව, වවුනියාමේ හමුදා
කඳවුරක්ව, මකාළඹ සහ වවුනියාමේ
හඳුනාමනාගත් රහස් මපාලිස් හා ත්රස්ත
විෙර්ශන
පරිශ්රයන්,
යාපනමේ
හඳුනාමනාගත්
හමුදා
කඳවුරු,
ත්රීකුණාෙලමේ තවත් රැඳවුම් පරිශ්රයක්ව
මූලාශ්ර: 1980 දශකය: බලහත්කාරී
පැහැරගැනීම් සහ අතුරුදහන්වීම් පිළිබඳ
ජනාධිපති මකාමිෂන් සභාව (19952000), ජාතයන්තර ක්වෂො සංවිධානය,
මේඩීඑස් වාර්තා සහ සාක්වෂි ප්රකාශ,
ධර්ෙන් වික්රෙරත්න විසින් පළකළ
කෘතිය (2009) / ITJP සාක්වෂි ප්රකාශ,
2010 ICJ වාර්තාව සහ පුනරුත්ථාපන
මකාෙසාරිස් මජනරාේ කාර්යාංශමේ
ලැයිස්තුවල දැක්වමවන පුනරුත්ථාපන
කඳවුරු
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ඒකාබ ධ වෘ

ෙ දනය:

ලංකාෙ වධ ංසා

යම

ෙජාහැ නස්බ :
26 වැ දාට ෙයෙදන වධ ංසා
තය ට සහෙය ගය පළ ෙ
ජාත තර නය
ෙත , ලංකාෙ පළ වධ ංසා
යම ස පාදනය
මට
සං ධාන ෙදක
යාකර ෙ . ප ය දශක නක කාලය ඇ ළත ව න රා ංහල,
ෙදමළ හා ස්
ජනයා වධහංසාව ට පා
මට ෙයාදාග වධක ස්ථාන 219 එ
සළ
ෙකාට ද වා ඇත.
ස්ව ය
යම ම
ව න රා
වධ ංසාව ෙ ප මාණය ණ වශෙය
ණය
ෙනාෙකෙරන බව සත ය සහ
ය
බඳ ජාත තර ව ාපෘ ය (ITJP) හා ලංකාෙ
ජාත
වාදය සඳහා මාධ ෙ ෙය (JDS) සං ධානය සඳහ කර
. ජනතා
ෙපර ෙ පළ සහ ෙදවැ නැ
වකවා වල වධ ංසා ප
ම සඳහා ෙයාදාග
ෙපා ස් ස්ථාන ශාල මාණය ඇ ෙහ
ඒවා ෙම ඇ ළ කර ෙනාමැත. 2006 ට
2019 ද වා කාලයට අදාළව සඳහ කර ඇ ස්ථාන සත ය සහ
ය
බඳ
ජාත තර ව ාපෘ ෙ සා
ෙගා
ෙ ව ාපෘ ය යටෙ
කර ඇ අතර එය ද
ෙස් ප
ණ එක ෙනාෙ .
අ ව දශකෙ අපරභාගෙ
වධ ංසා ප
ම සඳහා ෙයාදාග ස්ථාන අතරට ස්මයජනක
ෙලස ෙකාළඹ ශ්ව ද ාලෙ
ඨ ෙගාඩනැ ල ෙම ම ෙ
හ ස් ෙගාඩනැ ෙ
මාලය ද ඇ ළ ය. දශක ගණනාව
ෙ , ලංකාෙ පාසැ , උසස් ද ාල හා
ආයතන ශාල සංඛ ාව වධක ස්ථාන වශෙය ෙයාදාෙගන ඇ අතර ක මා ත
ශාලා, ෙගා ෙපාළ
, නමා ශාලා, ඩාගාර හා ෙගා ෆ් ය පවා ෙමෙස් වධ ංසා
පැ ණ මට භා තා කර ෙ .
"1987-89 වකවා ෙ
ංහල ත ණ ජනයා අ ශය ෙ ඡ වධ ංසාව ට ල
මට හා
ඝානය
මට ස න ධ හ දාව
ෙයාදාග ෙමම ස්ථාන මතකෙය මකා දමා
ඇතැ"
ලංකාෙ ජාත
වාදය සඳහා මාධ ෙ ෙය සං ධානෙ භාෂණ අෙ ව ධන
කාශ කෙළ්ය. "ඕනෑම සමාජයක සා ක සදාචාර හෘදය සා ය හැඩගස්ව ෙ
ෙද
ව ෙවන ආකාරෙය පමණ ෙනාව, න
ය යන ආකාරය , ඔ
ස්මරණය ෙකෙරන ආකාරය
. ව ව න
මළ
අමතක කර ෙ න ,
සමාජය භයානක
ෙ ප
්
මක
න අතර එම
නැවත
ෙ අවදානමට ද
ණ ෙද ."
1989 , ය ගජබා ෙර ෙ
න ව
(ව ම
ද හ දාප ) ශෙ
වා ,
( ට හ දා මා ඩ ක ධා ) ජග ඩයස් සහ ( ට
ෙය ජ මා ඩ ක ධා හා මෑත
අමාත ාංශ ෙ ක
රයකට ප කළ) ෙ ධ ෙපෙ රා යන ක ෂ්ඨ ලධා
සමග
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මාතෙ
ස්
හ දා ස බ
කරණ ලධා යා වශෙය කට
කරන ල ෙ ක න
ෙග ඨාභය රාජප ෂ
. ජ ෙප නැ ම සමෙ
දස දහස් සංඛ ාත අ
දහ
බඳ ප ෂණ පැවැ
ආ
ෙ ම ශන ෙකා සම
ස පාදනය කරන ලද
මාතෙ
ස්
කෙ අපරාධවලට වග ව ත 24 ෙදෙන ෙ නාම ලැ ස් ෙ ද,
"මාතෙ හ දා කඳ ර භාර ලධා , . රාජප ෂ" යන නම සඳහ ව ෙ . ෙම ලැ ස් ව
කලක
ධ ෙනාෙක
.
ෙම හ දා ලධා ටම ජාත තර මා ය හා මානව
ක
බඳ
2009
බරපතල ෙලස උ ලංඝනය
ෙ
වලට හ කා
බවට ෙච දනා එ ල අතර
ෙපෙනන හැ යට ස්ථා ත හ දා ව හය ට
ෙග ඨාභය රාජප ෂෙ සෘ ආඥාව හා
අ කාරය යටෙ 2009 ධය ය
ෙ කා යෙ
ධාන ගලය වශෙය ශෙ
වා හා ජග ජයස් යා කළහ. ඔ
ෙමෙස් යාකරන ල ෙ 1989 මාතෙ
ස්
කයට යාබද බ ල ස්
කෙ ජ ෙප මැඩ ම සඳහා ස බ ධ කම
ණර න ද
සමග ය.
"ජ ෙප ෙදවැ නැ ම මැඩ මට ස බ ධ හ දා ලධා , ප ව ණ ද ඩ
ය
ස තව ෙදමළ ජනයාට එෙර
ද අපරාධ හා මානව ව ගයාට එෙර අපරාධ
මට
කට
කරන ලදැ" සත ය සහ
ය
බඳ ජාත තර ව ාපෘ ෙ
ධායක අධ
කා
යැස්
කා කාශ කළාය. "මානව
ක උ ලංඝනය හා ඊට ස බ ධ ගලය
සැළ
ට 1989 ට 2009 ද වා සෘ ස බ ධය ෙප වා ය හැ "බව ඇය වැ රට
වාය. " ලංකාෙ වධ ංසා පැ ණ ම රාජ අ හය යටෙ
වන බවට , එය රාජ
ෙව වලට අදාළ ධාන ෙමවලම බවට
සැකය නැ අතර, එ
ෙවත
රාජ ෙ
ණ අ කාරය හා ව හය ෙයාදාග
සෑම තලයකම යාවට නැං ම සඳහා
ආර ෂක හ දා
යා කර ෙ " යැ
කා මහ ය යා
යාය. " ච ඩ වය
පාලනය
මට න , අ තයට අදාළ ග ෙද ෙ රාගත
ව ඇ අතර, ය
තය
ගැ ම , ලංකාෙ ද ඩ
ය
බඳ සංස්කෘ ය ඳ දැ ම අවශ ෙ ."

