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“සියළුම වගකිවයුතු අදාල බලධාරීන් විසින් වධහිංසාව වැළැක්වීම සඳහා සක්රියව 

ක්රියාමාර්ග ගත යුතුය - සභාපති,  ශ්රී ලිංකා මානව හමිකම් කකාමිෂන් සභාව ” 

 

වධහිංසාවට ලක්වූවන්ට සහය පළකිරීකම් ජාතයන්තර දිනය - 2021 ජුනි 26 

 

වධහිංසනය වැළැක්වීමට අදාල ජාත්යන්ත්ර වශයයන් වැදගත් ක්රියාමාර්ගයක්ව වන වධහිංසාව සහ යවනත් 

කෘෘෘෘර, අමානුෂික යහෝ අවමන් සහගත් සැළකිලි යහෝ දඬුවම ට එයරහ ජාත්යන්ත්ර සම්මුතීය බලාත්මක විම 

ඇරඹූ 1987 ජුනි 26 දින සමරණු වස් සෑම වර්ෂයකම ජුනි 26 දින වධහිංසනයට ලක්වවන්නන් හට සහය 

පළකිරීයම්ම ජාත්යන්ත්ර දිනය යලස එක්වසත් ජාතීන්යේ සිංවිධානය 1987 යදසැම්මබර් මස පැවති මහා 

සම්මයම්මලනයේදී ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. යලෝකය පුරා සෑම ආකාරයකින්ම පවතින්නා වූ වධහිංසාව 

පිටුදැකීයම්ම අරුණින් යුක්වත්ව ඉහත් සම්මුතිය පුර්ණ වශයයන් බලාත්මක කරන යලස එක්වසත් ජාතීන්යේ 

සිංවිධානය සියළුම සාමාජික රටවලින් ඉල්ල සිටියි.  එයස්ම වධහිංසාවට ලක්ව ීම නිසා ඇතිවන්නාවූ 

අමානුෂික, කෘෘෘෘර යේදනාවට පාත්රවූ සියළුම වින්දිත්යින්ට හා ඔවුන්යේ පවුල් යවත් උදවු උපකාර කරන 

යලසත් හා ඔවුන් හට සහය පල කරන යලසත් සියළුම පාර්ශ්වකරුවන්, සිවිල් සිංවිධාන හා සියළු 

පුද්ගලයින්යගන් එක්වසත් ජාතීන්යේ සිංවිධානය ත්වදුරටත් අයැද සිටියි. 

 

1978 ශ්රී ලිංකා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව සියළුම පුරවැසියන්ට ුලික අයිතිවාසිකම්ම හමි අත්ර 11 වන 

වයවස්ථාව අනුව කිසිම පුද්ගලයයක්ව වධහිංසාව යහෝ කෘෘෘෘර, අමානුෂීය යහෝ අවමන්සහගත් සැලකිල්ලකට 

යහෝ දඬුවමකට ලක්වකළ යනාහැකිය. ත්වද 1994 ජුනි මසදී ශ්රී ලිංකාව වධහිංසාව හා යවනත් කෘෘෘෘර  

අමානුෂීය යහෝ අවමන්සහගත් සැලකිලි යහෝ දඬුවම්ම පිලිබඳ  අන්ත්ර්ජාතික සම්මුතියට පාර්ශ්ව ීයමන් 

අනතුරුව 1994 අිංක 22 දරන වධහිංසාව හා යවනත් කෘෘෘෘර  අමානුෂීය යහෝ අවමන්සහගත් සැලකිමට යහෝ 

දඬුවම්ම වලට එයරහ සම්මුතිය පනත් සම්මමත් කරගැනීයමන්  වධහිංසාව හා අගතිගාමී යලස සැලකිම්ම ශ්රී 

ලිංකාව තුල බරපත්ල අපරාධමය වරදක්ව බවට පත්විය.වධහිංසාව වැළැක්වීම සඳහා ශ්රී ලිංකා රජය කැපී 

කටයුතු කලද වධහිංසනයට ලක්වීයම්ම හා අගතිගාමී යලස සැලකීයම්ම සිදුීම්ම සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් ශ්රී 

ලිංකාව පුරා  සිදුවන බව  ශ්රී ලිංකා මානව හමිකම්ම යකාමිෂන් සභාවට නිරීක්වෂණය ී ඇත්. එබැවින් ශ්රී ලිංකා 

මානව හමිකම්ම යකාමිෂන් සභාව ශ්රී ලිංකායේ වධහිංසාව ුලිනුපුටා දැමීම සඳහා යදආකාර  වූ එළඹුමක්ව 

අනුව වධහිංසාව හා එබඳු අනීතික ක්රියාවන්ට ලක්වවන වින්දිත්යින් සම්මබන්ධව හැකි ඉක්වමනින් විමර්ශනය 

කිරීමට හා යම්ම  සම්මබන්ධ පැහැදිලි ක්රියාමාර්ග ගැනීමටත්, වධහිංසාව හා කෘෘෘෘර, අමානුෂික යහෝ අවමන් 

සහගත් ක්රියා යහෝ එබඳු දඬුවම්ම වැළැක්වීම සදහා ඇති යාන්ත්රණය ශක්වතිමත් කිරීමටත් කටයුතු කරනු ලබයි. 
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"වධහිංසාව වළකු" යන යත්මාව යටයත් වධහිංසනයට එයරහ දීප වයාප්ත් වැඩසටහනක්ව යකාමිෂන් සභාව 

විසින් එහ ප්රායද්ශීය කාර්යාල 10 හරහා දැනටමත් ක්රියාත්මක කර ඇත්. යමම දීපවයාප්ත් වැඩසටහන් තුලින් 

වධහිංසාව සහ අමානුෂික සැලකිලි පිලිබඳ ජනත්ාව තුල අවයබෝධය වැඩිකිරීමටත්, එමගින් වධහිංසාව 

වැලැක්වවියම්ම  කටයුතු සඳහා ජනත්ා සහභාගිත්වය ලබා ගැනීමටත්, ජනත්ාවයේ වගකීම්ම සහගත් හැසිරීම්ම 

රටාව සඳහා නිවැරදිව මගයපන්විමටත් යකාමිෂන් සභාව බලායපායරාත්තු යේ. 

 

වධහිංසාව හා අයනකුත් ආකාරයේ ප්රචණ්ඩඩ ක්රියාවන්ට ලක්වවූ සියළුම වින්දිත්යින් ආරක්වෂා කරන 

යලසත්,සෑම මට්ටමකම වධහිංසාව හා අනීතික සැළකිලි වැලැක්වීමට ඉත්ා ප්රතිඵලදායක ක්රියාමාර්ග ගන්නා 

යලසත් යමම කටයුතු හා අදාල සියළුම අධිකාරින්යගන් ශ්රී ලිංකා මානව හමිකම්ම යකාමිෂන් සභාව ඉල්ලා 

සිටියි. වධහිංසාවට ලක්වවූ වින්දිත්යින් ආරක්වෂා කිරීම සඳහා වන නීතිමය ක්රියාමාර්ග හා නිවැරදි 

යාන්ත්රණයක්ව සැකසීම සහ වධහිංසාවට ලක්වවන වින්දිත්යින්ට අවශය සමාජ-මයනෝ විදයාත්මක 

සහයයෝගය ලබායදමින් ඔවුන් නැවත් සමාජයට අනුගත් කිරීම සඳහා වැඩපිළියවලක්ව සකස් කිරීමට ශ්රී ලිංකා 

මානව හමිකම්ම යකාමිෂන් සභාව දැනට කටයුතු කරයගන යනු ලැයේ. 

 

වධහිංසාවට ලක්වවන වින්දිත්යින් හා මානව හමිකම්ම ආරක්වෂා කිරීම සඳහා වන සමාජ පරිසරයක්ව 

පවත්වායගන යාමට උදවුවන්නා වූ, දැනුවත් කිරීයම්ම වැඩසටහන් වඩා ඵලදායි යලස සිංවිධානය කරන 

යමන් සියළුම පාර්ශ්වකරුවන්, සිවිල් සිංවිධාන හා පුද්ගලයින්යගන්  ශ්රී ලිංකා මානව හමිකම්ම යකාමිෂන් 

සභාව ජාත්යන්ත්ර වශයයන් වැදගත් වන යමම දිනයේදී ඉත්ා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටියි. වධහිංසාව සහ 

අනිකුත්  කෘෘෘෘර, අමානුෂික යහෝ අවමන් සහගත් ක්රියාවන් ුලිනුපුටා දැමීම සඳහා සමාජයේ සැම 

පුද්ගලයකුම එකියනකා යකයරහ මානව ගරුත්වය යපරදැරිව කටයුතු කිරීයම්ම වගකීම සක්රියව සැලකිල්ලට 

ගත් යුතු සාුහක යමයහවරක්ව බව මානව හමිකම්ම යකාමිෂන් සභාව ත්රයේ විශ්වාස කරනු ලැයේ. 

 

සභාපති      

ශ්රී ලිංකා මානව හමිකම්ම යකාමිෂන් සභාව  

2021 ජුනි 26 දින  

යකාළඹ දී  

 


