
 

 
 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාව 
 

2020 කනාවැම්බර් මස 29 දින මහර බන්ධනාගාරකේ ඇතිවූ සිදුවීම 

අතුරු නිර්කේශ 

හැඳින්වීම 

2020 නනොවැම්බර් 29 වනදො සිට ඇති වූ සිදුවීම් වල ස්වභොවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහො නනොවැම්බර් 30 හො නදසැම්බර් 

01 යන දිනවල ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් නකොමිෂන් සභොව මහර බන්ධනොගොරය නිරීක්ෂණය සඳහො යොම සිදු විය. හදිසි 

ප්රවෘත්තති වොර්තොවක් නැරඹීනමන් පසුව 1996 අංක 21 දරණ ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් නකොමිෂන් සභො පනනත්ත 14 වන 

වගන්තිය යටනත්ත පැවරී ඇති වගකීම් ඉෂ්ඨ කරලීම සඳහො නකොමිෂන් සභොව විසින් පරීක්ෂණයක් දියත්ත නකරිනි. 

බන්ධනොගොරනේ අසහනකොරී තත්තවනයන් පසුව නිලධොරින්ට හො  සිරකරුවන්ට දැඩි තුවොල සිදු කරමින් සහ 

නිළධොරින්නදනදනනකු ප්රොණ ඇපයට තබො ගැනිම,  සිරකරුවන් කිහිප නදනනකුනේ මරණ සිදු වි ඇති බවට වොර්තො 

විය.  නමම  ප්රවෘත්තතිය පළවීනමන් අනතුරුව මහර රැදවියන්නේ අදොළ පවුල්වල සොමොජිකයන්නේ දුරකථන ඇමතුම් ද 

නකොමිෂන් සභොවට ලැබුනි. අනතුරුව සිරකරුවන්ට සන්නිනේදන පහසුකම් ඇති කිරීනමන් පසුව රිමොන්් සිරකරුවන් 

කිහිප නදනනකුට ද කථො නකරිනි. එහි ගිය අවස්ථො නදනකහිදී ම ස්ථොනයට ඇතුල්වීනම් දී හො නිළධොරීන් සම්බන්ධ 

කරගැනීනම්දී ප්රමොදවීම් රොශියකට මුහුණ පෑමට නකොමිෂන් සභොවට සිදු විය. නමයින් සමහරක් ප්රමොද වීම් සඳහො නහ්තු 

නත්තරුම්ගත හැකි වුවද සමහර ප්රමොදවීම් අනවශ්ය ඒවො වූ බව නපනිණි - ශ්රි ලංකො මොනව හිමිකම් නකොමිෂන් සභො 

පනනත්ත 11 (ඈ) වගන්තිය යටනත්ත මහජනයොනේ නිදහස උල්ලංඝණය වන අවස්ථොවක  ඔවුන්නේ සුබසිද්ධිය තහවුරු 

කරලීමට අදොළව ක්රියො කිරීමට නකොමිෂන් සභොවට බලය පවරො ඇති බැවින් එවැනි සිදුවිම් ඇති වන අවස්ථොවල 

බලධොරින් නවත බොධො නනොවූ ප්රනේශ්යක් සහ බලධොරීන් නපරළො ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් නකොමිෂන් සභොවට 

දැනුම්දීනම් තත්තවයක් ඇත. එනස් ගිය අවස්ථොනේ නිළධොරීන්, සිරකරුවන් හො නශ්ෝකයට පත්ත පවුල්වල සොමොජිකයන් 

අපට මුණ ගැසිණි. 

නමම නිරීක්ෂණ චොරිකොව සහ එහිදී සිදුවූ අනොවරණයන්ට අනුව ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් නකොමිෂන් සභො පනනත්ත 10, 

11 හො 14 වගන්ති යටනත්ත වන නකොමිෂන් සභොනේ වගකීම් ප්රකොරව වහො ක්රියොවට නැංවිම සඳහො නමම අතුරු නිර්නද්ධශ් 

අප ඉදිිිරිපත්ත කරන්නනමු. පරීක්ෂණය නිම විනමන් පසුව ඒ පිළිබඳ පරිපූර්ණ වොර්තොව හො අවසන් නිර්නද්ධශ් මොලොව 

නිකුත්ත නකනරනු ඇත. 

නිර්කේශ 

අ. ක්ෂණික 

• බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් සංඛ්යාව අවම කිරීම 

සිරකරුවන් හො බන්ධනොගොර නිළධොරින් විසින් පැවසූ පරිදි ප්රමොණය ඉක්මවො සිරකරුවන් රඳවො තබො ගැනිම මගින් 

නපොදුනේ අසහනකොරි තත්තවයක් ඇති වි ඇති බවත්ත නකොවි් 19 වසංගතය පැතිරීනම් බිය නමම තත්තත්තවය වර්ධනය 

කිරිමට නහ්තු වී ඇත. 2020 මොර්තු, 2020 නනොවැම්බර් මොසවලදී අප විසින් කරන ලද පණිවුඩ හුවමොරු සහ 

බන්ධනොගොර පිළිබඳව ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් නකොමිෂන් සභො අධයයනනේ නිර්නද්ධශ් වලින් දන්වො සිටි පරිදි 

බන්ධනොගොරගතව සිටින පිරිස අවම කිරිම සඳහො කඩිනමින් පහත පියවර ගැනීම අතයොවශ්ය නේ. 

o ඇප ලබො දිය හැකි වරදවල් වලට සම්බන්ධ රිමොන්් සිරකරුවන් නිදහස් කිරීනම් ක්රියොවලිය කඩිනම් කිරීම. 



o අනනක් අය සඳහො හදිසි ඇප නඩුවොර පැවැත්තවීම  

o ඇප ලබො දිය හැකි වරදවල් සඳහො සැකපිට අත්තඅඩංගුවට ගන්නො අය රිමොන්්ගත කිරීම නවතොලිම 

o කඩිනමින් මුදො හැරීනම් වැඩසටහන දියත්ත කිිිිිිිිිරීම 

 

• සිරකරුවන්කේ කසෞඛ්යය හා ප්රතිකාර - නකෝවි් 19 ආසොදිත සිරකරුවන් වැලිකඩ බන්ධනොගොරනේ සිට 

මහරට මොරු කර එවීම නහ්තුනවන් විනරෝධතො හට ගැණුනි. නමම නයෝජිත මොරු කර එවිමට නහ්තුනවන්  

බන්ධනොගොර නිලධොරින්ට මුහුණපෑමට සිදුවන අපහසුතොවලට අවධොනය නයොමු කරමින් අදොළ බලධොරීන් 

විසින් ඒ නවනුවට සිරකරුවන් සදහො නවනම ප්රතිකොර මධයස්ථොනයක් ආරම්භ කනළ් නම් පසුව සිදු වූ මරණ 

සම්ුර්ණනයන්ම වළක්වො ගත හැකිව තිබුනි. පීසීආර් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට අදොළව දිගු ප්රමොදයක් ඇති වන 

තත්තවය තුල නව නරෝගින්ට ප්රතිකොර ලබොදීම පිළිබඳව අපැහැදිලි තත්තත්තවයක් පැවතිණි. වැඩිදුර 

කලබලකොරිත්තවයක් ඇති විමට ඉඩ ඇති සිරකරුවන් අතර බිය නැති කිරිම සඳහො පහත දැක්නවන පියවර 

හදිසි කරුණක් නලස ක්රියොවට නැංවිය යුතුය. 

o නවක සිරකරුවන් සියලු නදනො බන්ධනොගොරගත කිරීමට නපර පීසිආර් පරික්ෂණ සිදු කිරිම. 
o නවක සිරකරුවන් සඳහො නිනරෝධොයන තත්තත්තවයන් තරනේ අනුගමනය කිරිම. 
o වවරසය ආසොදිතව ඇති සියලු සිරකරුවන් හො රිමොන්් සිරකරුවන් සඳහො නවනම ප්රතිකොර 

මධයස්ථොනයක් ඇති කිරිම 
o මහර සිටින සියලු සිරකරුවන් පරීක්ෂණ වලට භොජනය කිරිම 
o බන්ධනොගොර නිළධොරීන් නිරන්තරනයන් පරීක්ෂො කිරීම හො ප්රතිකොර ලබො දීම. 

 

කතාරතුරු ලබා දීම - මියගිය ුද්ධගලයන්, රොගම නරෝහලට යැවු තුවොලකරුවන් නහෝ ඇප ලබොදුන් සිරකරුවන් පිළිබඳ 

නතොරතුරු නනොවැම්බර් 30 දින සවස 4 වන විටත්ත ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් නකොමිෂන් සභොවට තහවුරු කිරීමට 

බලධොරින් අනපොනහොසත්ත විය. නමයින් ගමය වන්නන් තම ආසන්නතමයන්නේ තත්තත්තවය පිළිබඳව පවුනල් 

සොමොජිකයන්ට දැනගැනීමට හැකියොවක් නනොමැති බවයි.  නමම තත්තවය ක්ෂණිකව නිවැරදි විය යුතුය. 

o මිය ගිය ුද්ධගලයන්නේ නම් ලැයිස්තු ගත කර ඔවුන්නේ පවුල් වලට දැනුම් දීම. 

o මහර දී සිදු වූ තුවොල වලට ප්රතිකොර සදහො නරෝහල්ගත කර ඇති සියලු නදනොනේ නම් ලබො ගැනීම 

o බන්ධනොගොරනයන් පිටට රැනගන නගොස ඇති අනනක් සියළු නදනො පිළිබඳ විස්තර වොර්තො කරගැනීම: 

• වවරසය ආසොදිතව ඇති හො ප්රතිකොර සදහො නගන නගොස් ඇති; 

• නිනරෝධොයනට ලක් කර ඇති 

• ඇප පිට නිදහස් කළ නමුත්ත අක්කවරපත්තතු නිනරෝධොයන මධයස්ථොනයට නගන නගොස් ඇති 

o මහර දැනට ඇති ගැටලුව නිරොකරණය සඳහො රිමොන්් සිරකරුවන්නේ නක්න්රගත නල්ඛණයක් සැකසිම 

o රියදුරන් හො ආරක්ෂොව පිළිබඳ විස්තර ද ඇතුලුව සිරකරුවන් හො රිමොන්් සිරකරුවන් ප්රවොහනය කළ සියළු 

වොහන පිළිබඳව වොර්තොවක් සැකසිම. 

සුබසාධනය - නනොවැම්බර් 29 දින ප.ව. 4.30 ට සිරකරුවන්ට දිවො ආහොරය ලබො දී ඇති බව බළධොරීහු හො සිරකරුනවෝ 

තහවුරු කරති. තවද, නනොවැම්බර් 30 වන දින සිරකරුවන්ට ආහොර සැපයීනම් දී ගැටලු රැසක් ඇති වු බවට අපට 

නිරීක්ෂණය විය. ආහොර සැපයුම, විදුලිය සහ ජල සැපයුම් ලබො දිම සඳහො විකල්ප පියවර ගනිමින් තිබු බව අපට දැන 

ගැනීමට හැකි විය. නකනස් වුවද, නම් සම්බන්ධනයන් හදිසි අවස්ථො සැලසුම් නනොපැවති බව පැහැදිලි විය. තවද, 

හෘදයොබොධ, මොනසික නසෞඛය ගැටළු, දියවැඩියොව ඇතුලු විවිධ නරෝගොබොධ වලට අවශ්ය ඖෂධ නබොනහෝ සිරකරුවන්ට 

නනොලැබී තිබිණි. නම්වො ප්රතිස්ථොපනය කර වවදය නස්වොවන් නැවත පණගැන්වීම අතයවශ්ය නේ. 

o ජල හො විදුලි සැපයුම නැවත ඇරඹිම හො විකල්ප සැපයුම් මොර්ග සැකසිම 
o ආහොර සැපයුම් නිසි නේලොවට පවත්තවොනගන යොම. 



o ප්රතිකොර නස්වො නැවත අරඹන තුරු නරෝගී සිරකරුවන්ව අසල ඇති නරෝහල්වලට මොරු කිරීම.  
o වදනිකව ඖෂධ ලබො දීම තහවුරු කිරීම. 

 

ආ. කකටි කාලීන 

කෙර සුදානම හා තීරණ ගැනීකම් වුහයක් කනාමැතිවිම - කිසියම් තත්තවයකට අදොළව මධයගත තීරණ ගැනීනම් 

ක්රමනේදයක් නනොතිබි බව අපනේ නිරීක්ෂණයයි. නකොවිඩි 19 වසංගතයට ඇති බිය නිසො නමම ස්ථොනනේ ඇති වු 

අසහනකොරී තත්තවය පොලනය කිරිමට අපහසු බව අප විසින් හඳුනො ගැනිණි. නකනස් වුවද, එවැනි ක්රමනේදයක් සැකසීම 

අතයවශ්ය නේ. නම් සඳහො පිරිස් පොලනය කිරීනම්, සොකච්ජො කිරීනම් කුසලතොවයන් සහිත සහ අවම බලය සම්බන්ධ 

උපනද්ධශ්කයින් ඇතුළු විනශ්්ෂඥයින් ඇතුළත්ත විය යුතුය. එවැනි ක්රමනේදයක් සකසො තිබුනන්නම් නනොවැම්බර් 20/30 

දිනවල අහිමිවූ ජීවිත වලින් වැඩි ප්රමොණයක් නේරො ගැනීමට හැකියොව තිබුනි. 

o බන්ධනොගොර තුල ඇතිවිය හැකි අසහනකොරී තත්තවයන් පොලනය කිරීම සදහො මධයගත අණ නදන 
මධයස්ථොනයක් ස්ථොපිත කිරීම 

o බන්ධනොගොර නිලධොරින්, නපොලිසිය, වවදය නිලධොරින්, ප්රතිපත්තති සම්පොදකයන් හො සිරකරු 
අයිතිවොසිකම් සංවිධොන සහ තීරණයකට එළැනඹන නතක් සිරකරුවන් තම මැදිරි වලට යැවිමට 
සහොය විය හැකි හො අවනබෝධය සහිත මොනසික සමොජ ප්රවීණතොනවන් සමන්විත කොර්යසොධන 
බලකොයක් සැකසිම.    

o සිරකරුවන් නවත කථො කිරිමට භොවිතො කළ හැකි හදිසි සන්නිනේදන පහසුකම් ඉදිරිනේදී එක් එක් 
රැඳවුම් මධයස්ථොනවල ඇති කිරීම  

o පවුල්වල සොමොජිකයන් නවනුනවන් හදිසි දුරකථන සබදතොවයක් ඇති කිරිම. 
 

ෙරීක්ෂණය - අප එහි ළඟො වන විට බන්ධනොගොරනේ ඉතොමත්ත කලහකොරි තත්තත්තවයක් පැවතිණි. මහචොර්ය. අනුරුද්ධි 

එදිරිසිංහ ප්රමුඛ අිකරණ වවදය කටයුතු පිළිබද කණ්ඩොයම සහ රජනේ රස පරීක්ෂක නදපොර්තනම්න්තු කොර්ය 

මණ්ඩලය මධයොහ්නය වන විට එම ස්ථොනයට පැමිණ සිටියද කඩිනම්ව පරීක්ෂණයක් කළ හැකි තත්තවයක් 

නනොතිබුණි. නමම සිද්ධියට අදොළ මූලික නහ්තු සහ අතුරු ප්රතිඵල අවනබෝධ කර ගැනීමට අදොළ සියළු පොර්ශ්්ව සම්බන්ධ 

කරනගන අතිනර්ක පරීක්ෂණයක් පැවැත්තවිම ඇති වී ඇති අසහනකොරී තත්තවය වළක්වොලීම සඳහො අතයවශ්ය නේ. 

o පරිශ්රය තුල අිකරණ වවදය පරීක්ෂණය ඇරඹිම සහ මිය ගිය ුද්ධගලයන්නේ සහ තුවොලවල 
ස්වභොවය වටහො ගැනීම සදහො පශ්්චොත්ත මරණ පරීක්ෂණ පැවැත්තවිම. 

o බන්ධනොගොර පද්ධධතිය නවත පවතින බලපෑම් වල ස්වභොවය සහ නකොවි් 19 නිසො ඇති වූ 

තර්ජනයන් අවනබෝධ කර ගැනීම ඇතුළු කරුණු සඳහො අිකරණමය  අික්ෂණය යටනත්ත සිදුවිම් 
පිළිබඳව කඩිනම් පරික්ෂණයක් පැවැත්තවිම. 

 

ඇ. මධයකාලීන 

බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම - නමම තත්තවය මින් නපර සිදු නනොවූවක් බව අප පිළිගන්නො අතර, නමවන් 

තත්තවයක් පොලනය කර ගන්නො ආකොරය පිළිබඳව බන්ධනොගොර නිලධොරීන්ට ුහුණුවක් දැඩි නලසම අවශ්ය වන බව 

අපට නිරීක්ෂණය විය.  

o ගිනි අවි භොවිතො නනොකර කැරළි හො ප්රොණ ඇපයට ගැනීනම් තත්තවයන් පොලනය කිරීම. 

• පිරිස් පොලනය, ගිනි අවි භොවිතය පිළිබද මොර්නගෝපනද්ධශ් ලබොදීම සහ බන්ධනොගොර හො රැදවුම් මධයස්ථොන 

සියල්ල සදහො ජල සැපයුම් හො වවදයොධොර වැනි හදිසි නස්වො සැපයිම් වැඩිදියුණු කළ යුතුය. 

 

o මොනව හිමිකම් පිළිනවත්ත හො ප්රතිපත්තති වලට අනුකුලව රැඳවියන් සම්බන්ධනයන් කටයුතු කිරීම.  



• මානසික සමාජමය සහාය - ඇති වූ සිද්ධි මගින් සිරකරුවන් හො නිළධොරින් වැඩි නදනනකු දැඩි නලස 

මොනසික පීඩොවට ලක්ව ඇති බවත්ත, සිදු වු තුවොල වලට අදොළ නනොවන එනහත්ත ආශ්ව්ොස ප්රොශ්්වොස කිරීනම් 

අපහසුතො සහ නවනත්ත ශ්ොරීරික දුබලතො ඇති වී ඇති බව ඇතැම් අය දැන්විය. රොත්රිනේ මරණයට 

පත්තවූ තම “සනහෝදරවරුන්” පිළිබඳ විස්තර කිරීමට සිරකරුවන්ට අපහසු විය. නමම සිදුවීනම් දිගුකොලීන 

බලපෑම් අවම කර ගැනීමට නම් මොනසික සමොජ මැදිහත්තවීමක් අවශ්ය නේ. 

o හදිසි සහොය අවශ්ය බව දන්වන නිලධොරීන්ට නහෝ සිරකරුවන්ට ඒවො ලබොදිම; 
o මොනසික සමොජ අවශ්යතො පිිිළිබඳ මූලික අනුරූපණයක් සිදු කිරිම හො ඉන් අනතුරුව අදොළ 

නිර්නද්ධශ් ක්රියොවට නැංවිම; 
o අවශ්යතොවය අනුව නරෝගීන් වැඩිදුර ප්රතිකොර සඳහො අසල පිහිටි නරෝහල් නවත යැවිම. 

 

 
ඈ. දිගුකාලීන  

මත්ද්රවය භාවිතය - මහර රදවො සිටින රිමොන්් සිරකරුවන්නගන් 80% පමණ මත්තරවය වලට සම්බන්ධ නචෝදනොවලට 

ලක්වුවන් ය. ඉන් නබොනහෝ නදනනකු නැවත නැවතත්ත බන්ධනොගොර ගත වූ පිරිස් බව නපනුණි. බළධොරීන් විසින් 

මත්තරවය වලට ඇේබැහිවූවන්ව වයොපොරයක් නලස නීතිවිනරෝි මත්තරවය අනලවි කරන සොමොනය සිරකරුවන්නගන් 

නවන් කර තැබීම වැදගත්ත නේ. නමහිදි අපනේ නිර්නද්ධශ් වන්නන්, 

o මත්තරවය වලට ඇේබැහි වී ඇති සැකකරුවන්ව බන්ධනොගොරගත කිරීම නවනුවට ුනරුත්තථොපනය සඳහො 
නයොමු කිරීම. 

o නමම ුනරුත්තථොපන මධයස්ථොන බන්ධනොගොර නදපොර්තනම්න්තුව මගින් නනොව අන්තරොයොකර 
ඖෂධ පොලන ජොතික මණ්ඩලය මගින් පොලනය කිරිම. 
 

විකල්ෙ දණ්ඩන නියම - අපරොධ යුක්ති පද්ධධතිය තුළ සිරගත කිරීම අවශ්ය නනොවන නවනත්ත දඩුවම් දීනම් 
විකල්ප රැසක් ඇත. නමම විකල්ප පහත ආකොරයට ක්රියොවට නැංවිනම් දැඩි අවශ්යතොවයක් පැන නැගී ඇත. 
 

o නම් සම්බන්ධව නවනම අිකොරියක් පිිිහිටුවිම; 
o අතයොවශ්ය යටිතල පහසුකම් ඇති කිරිම; 
o නමම විකල්ප ක්රමනේද පිළිබඳව අිකරණ නිලධොරින්ට විනශ්්ෂ ුහුණුවක් ලබොදිම; 

 

නමම අතුරු නිර්නද්ධශ් මොනව හිමිකම් නකොමිෂන් සභො පනනත්ත 10 (ඇ) සහ (ඈ) වගන්ති වලට අනුව රජයට නිර්නද්ධශ් 

ඉදිරිපත්ත කිරිමට නකොමිෂන් සභොවට ඇති බලය මත නිකුත්ත නකනර්. නමම අවස්ථොව නමවැන්නක් යළි ඇති නනොවිමට 

සියළු බළධොරින් තම දැනුම ඒකරොශි කර ක්රියො කළ යුතු සංකිර්ණ අවස්ථොවකි. එබැවින් ශ්රි ලංකො මොනව හිමිකම් 

නකොමිෂන් සභොව, වවදය හො මොනසික සමොජ විනශ්්ෂඥයින් සහ සිරකරු අයිතිවොසිකම් සම්බන්ධ සංවිධොන ඇතුළත්තව 

මොර්ග සිතියමක් සැකසීනම් අරමුණින් නපොදු සොකච්ජොවක් අරඹන නලස අපි රජයට කඩිනමින් දන්වො සිටිමු.   

 

අත්ත. කනළ ්

රමණි මුත්තනතට්ටටුනේගම 
විමර්ශ්න සහ විමසීම් පිළිබඳ නකොමසොරිස් 
ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් නකොමිෂන් සභොව 
 

      



 


