ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිසම විසින් බන්ධනාගාර පිළිබඳ සිදුකළ අධයයනයක්
බන්ධනාගාර පිළිබඳව 2018 වර්ෂයේදී ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකාමිසම සිදුකළ අධයයනය ඇසුයරන්
සම්පාදනය කරන ලද විධායක සාරාංශය හා නිර්යේශ ප්රකාශනය
අප වර්තමාන බන්ධනාගාර ක්රමයේදය හා ශ්රී ලාංයේය මානව හිමිකම් බැඳීම් අතර සංගතතාව අවයබෝධ
කරගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකාමිසම විසින් ලංකායේ බන්ධනාගාර පේධතිය පිළිබඳව 2018
ඩි අධයයනයේ සිදුකරන ලදී. ඒ හරහා ලංකායේ බන්ධනාගාරගත වූවන්යේ මානව හිමිකම් යකයරහි
බලපෑම් සිදුයකයරන අදෘශයමාන ගැටළු පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ලදී.යමම විමර්ශනයේ මිනුම් දර්ශකය
වූයේ එේසත් ජාතීන්යේ මත්රවය හා අපරාධ පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් සම්පාදනය කරන ලද යනල්සන්
මැන්යෙලා යකාන්යේසීන් ය.
යමම අධයයනය 2018 අයේල් හා සැප්තැම්බර් අතර කාලය තුළ සිදුයකරිණ. එය බන්ධනාගාර, රිමාන්්
බන්ධනාගාර හා වැෙ කඳවුරු ඇතුළු ප්රතියශෝධන ආයතන 20ක සිදුකළ අධිේෂණයන් යමන්ම
බන්ධනාගාරගතවූවන්, බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හා රාජය ආයතන, ස්වාධින ආයතන හා රාජය යනාවන
කණ්ොයම් වැනි පාර්ශ්වකරුවන් සමග සිදුකළ සම්ුඛ සාකච්ඡාවන්යගන්ද සමන්විත විය.
යමම අධයයනයේ නිගමනයන් හා නිර්යේශයන් හරහා ඒ පිළිබඳව ඇති දැනුම් පරතරය අවම කරමින්
බන්ධනාගාර පේධතිය පිළිබඳ සාමානය අවයබෝධයේ ඇතිකරයි. එයමන්ම යමතුලින් ආකෘතිකමය
වශයයන් පවතින අඩුලුහුඬුතා ද මතුකර යපන්වනු ඇති අපි අයප්ේෂා කරු. යම් නිගමන හරහා
බන්ධනාගාරගතවුවන්යේ මානව හිමිකම් ප්රවර්ධනය හා සුරේිත කිරීම, බන්ධනාගාර පේධතිය ශේතිමත්
කිරීම යමන්ම නිලධාරින් ුහුණ යදන ගැටළු යකයරහි අවධානය යයාු වීමට අදාළ වොත් සංවර්ධිත
ක්රමයේදයන් හා ප්රතිපත්තීන් සම්පාදනය වනු ඇතැයි ද අයප්ේෂා යකයර්.
යමම අධයයනය සිදුකිරීයම්දී බන්ධනාගාර යදපාර්තයම්න්තු නිලධාරින් ලබාදුන් සහයයෝගය යකාමිසයම්
ඇගයීමට බඳුන් යේ. ඔවුන්යේ ඉල්ීම මත ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකාමිසම විසින් බන්ධනාගාර
නිලධාරින් යවනුයවන් මානව හිමිකම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීයම් වැෙසටහන් මාලාවේද පවත්වන ලදී.
අධයයනයයන් සිදුකළ ප්රධාන අනාවරණයන් ත්රිත්වය වන්යන් :




පේධතිය දරාගත යනාහැකි තරම් තදබද සහිත බව හා සම්පත්වල ඌනතාවය
බන්ධනාගාර පේධතියේ යේන්ීය අවධානය යයාු ව ඇත්යත් වොත් සුදුසු පුනරුත්තාපන
ආකෘතිය යකයරහි යනාව දණ්ෙනීය අංශය යකයරහි බව
බන්ධනාගාර නිලධාරින් තුළ යමහි පවතින අඩුලුහුඬුතා පිළිබඳ යහාඳ අවයබෝධයේ ඇති බව හා
ඔවුන් යවනසකට සුදානම් බව

මින් අවසන් අනාවරණය නිසා සිරකරු සංඛයාවන් අඩු යකාට පුනරුත්තාපන ක්රියාවලිය යකයරහි අවධානය
යයාුකිරිම සඳහා යම් පියවර ගතයහාත්, ප්රමාණවත් සම්පත් සහිතව අපයේ පේධතියට අයප්ේිත
ප්රතිමානයන් කරා ළඟා විය හැකි බවට යකාමිසම තුළ විශ්වාසයේ පවතී.
යම් අනුව බන්ධානාගාර යදපාර්තයම්න්තුයේ 2021-2025 උපක්රමික සැලසුම වන “සුරේිත සමාජයේ
උයදසා හිමිකම් මත පදනම් වූ ප්රතියශෝධන ක්රමයේදයේ” යනු නිවැරදි මාර්ගය කරා තැබූ එක පියවරේ
යලස සැලකිය හැකිය.

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකාමිසම අද දින යමම අධයයනයයහි විධායක සාරාංශය හා නිර්යේශ පරිතුලනය
ප්රකාශයට පත්කරන්යන් ඉමහත් සතුටිනි.
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යකාළඹ

බන්ධනාගාර වාර්තාව : අන්තර්ගතය
හැඳින්වීම
විධායක සාරාංශය
හැඳින්වීම
ක්රමයේදය
බන්ධනාගාරගතවුවන්ට සැලකීම පිළිබඳ එේසත් ජාතීන්යේ අවම නීතීන් පිළිබඳ විශ්යල්ෂණය
බන්ධනාගාර පේධතිය පිළිබඳ හැඳින්වීමේ

I යකාටස - සැලකීම හා පවතින තත්වය
1. ඇතුළුවීම හා පිටවීම පිළිබඳ ක්රියාවලිය
2. නවාතැන් පහසුකම්
3. ආහාර
4. ජලය, සනීපාරේෂාව හා යපෞේගලික ස්වස්ථතාවය
5. වවදය ප්රතිකාර සඳහා යයාුවීයම් හැකියාව
6. බාහිර යලෝකය සමග සම්බන්ධතාවය
7. දුේගැනවිලි යාන්රණය
8. සිරකරු-නිලධාරි සම්බන්ධතාවය
9. විනය හා දඬුවම
10. බන්ධනාගාර තුළ සිදුවන මරණ
II යකාටස - පුනරුත්තාපන ක්රමයේදය
11. බන්ධනාගාරගතවුවන් පුනරුත්තාපනය
12. බන්ධනාගාර වැෙ
13. නියමිත කාලයට යපර ුදාහැරීයම් ක්රමයේදය
III යකාටස - බන්ධනාගාරගතවුවන්යේ වියශ්ෂ ප්රයේදයන්
14. මරණ දඬුවමට ලේවූවන්
15. රස්තවාදය වැළේවීයම් පනත යටයත් රඳවා තැබූ සිරකරුවන්
16. තරුණ වරදකරුවන්
17. වියේශිකයන්
18. කාන්තාවන්
19. අබාධ සහිත සිරකරුවන්
IV යකාටස - බන්ධනාගාර කළමනාකරණය
20. බන්ධනාගාර පරිපාලනය ුහුණ යදන අභියයෝග
V යකාටස - අපරාධ යුේති ක්රමයේදය

21. අත්අෙංගුවට ගැනීම හා රඳවා තැබීම
22. නීති සහාය ලබාගැනීයම් හැකියාව
23. නීතිමය හා අධිකරණමය ක්රියාවලින්
VI යකාටස - ප්රචණ්ෙත්වයේ අඛණ්ෙතාවය
24. ප්රචණ්ෙත්වයේ අඛණ්ෙතාවය
VII යකාටස - බන්ධනායරෝධනයට විකල්ප
25. අත්අෙංගුමය යනාවන පියවර
VIII යකාටස - පසු විපරම හා සමාප්තිය
26. පසු සටහන : පසු විපරම
27. නිගමන
28. නිර්යේශ වගුව
29. ස්තුතිය
30. ඇුණුම්
31. සංේයෂ්ප රූප

විධායක සාරාංශය

දළ විශ්කේෂණය
බන්ධනාගාර පේධතිය පිළිබඳ මහජන සාකච්ඡාවේ යමන් ම මහජන දැනුවත්භාවයේ යනාමැති වීම හා
සිරකරුවන් සම්බන්ධයයන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව යතාරතුරු යනාමැති වීම යහ්තුයවන් ශ්රී ලංකා මානව
හිමිකම් යකාමිසම ප්රථම වරට බන්ධනාගාර සම්බන්ධයයන් දීප වයාප්ත අධයයනයේ දියත් කයළ්ය.
යමම අධයයනයට දිවයින පුරා පිහිටි බන්ධනාගාර 20ේ පාදක විය. යමහි අධයයන ක්රමයේදයට
බන්ධනාගාර සුපරීේෂණය කිරීම, බන්ධනාගාරගතවුවන් සමග සම්ුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම හා ප්රශ්නාවලි
යබදාහැරිම, සැම බන්ධනාගාරයකම නිලධාරින් සම්ුඛ සාකච්ඡාවට බඳුන් කිරීම යමන්ම අපරාධ යුේතිය
හා පරියශෝධන ක්රියාවලියට අදාළ රාජය අමාතයාංශවල පාර්ශ්වකරුවන් සමග සම්ුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම
ද ඇතුළත් විය. රැස් කළ යතාරතුරු මත පදනම් ව ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව, බන්ධනාගාර පරිපාලනය
සම්බන්ධ යේශීය වනතික ආකෘතින් හා රජය අන්තර්ජාතික මානව හිමිකම් යරගුලාසි යකයරහි ඇති
බැඳීම්වලට අදාළව බන්ධාගාරවල පවතින තත්වය හා සිරකරුවන් යකයරහි පවතින සැලකීම ඇගයීමට ලේ
කරනු ලැබිණ.
සිරකරුවන්ට සැලකීම හා රඳවා තබාගැනීම පිළිබඳ තත්වය ුලික ජිවන ප්රමිතින්යගන්ද යබායහෝ පහළ
තත්වයක පවතින බව යමම අධයයනයයන් යහළිදරේ වුයේය. යසෞඛය පහසුකම් හා පුනරුත්තාපන අවස්ථා
ද ඇතුළුව බන්ධනාගාරගතවුයවකුට අනිවාර්යයයන් හිමිවිය යුතු යස්වාවන් ද ඉතා දුර්වල තත්වයක
පැවතීමට ප්රධාන යහ්තුව බන්ධනාගාරවල රඳවා ගත හැකි ධාරිතාවය යබායහෝ යස් ඉේමවා යගාස් තිබීමයි.
බරපතල යස්වක ඌනතාවය යහ්තුයවන් බන්ධනාගාර නිලධාරීහූ දැඩි යවයහසට පත්ව වෘත්තියමය
අසන්තෘප්තතාවයයන් හා මානසික පිොවන්යගන් යුතුව කටයුතු කරති. ඔවුන්යේ රාජකාරියයහි ඇති අසීරු
බව හා අවදානම් සහිත බවට සරිලන වැටුපේ යනාලැබීම නිසා වදනිකව ඔවුන් ුහුණ යදන
අභියයෝගවලට ඵලදායි යලස ුහුණ දීයම් හැකියාව අවම තත්වයක පවතී. යම් යහ්තුයවන් බන්ධනාගාර
තුළ දැඩි තදබදයේ පවතින අතර කාර්යේෂමතාව දුර්වල තත්වයක පවතී. යමය අපරාධ, දුෂණය හා
පුනරාවෘතිය තත්වයන් ඉහළ නැංවීමටත් පුනරුත්තාපන අවස්ථා අවම කිරීමටත් යහ්තු සාධක යේ. එහි
ප්රතිඵලයේ යලස පුනරුත්තාපිත බන්ධනාගාරගතවුවන් ඵලදායි ව නැවත සමාජගත කිරීයම් අවස්ථාව අහිමි
වී තියේ.
යමවන් සන්දර්භයේ තුළ මරණ දඬුවමට ලේවූවන්, කාන්තාවන්, තරුණ වරදකරුවන්, වියේශිකයන්,
රස්තවාදය වැළේවීයම් පනත යටයත් රඳවායගන සිටින්නවුන් හා අබාධ සහිත සිරකරුවන් වැනි වියශ්ෂ
ගණයේ බන්ධනාගාරගතවුවන් අයනේ පිරිස්වලට සායප්ේෂව අවදානම් සහගත තත්වයක සිටින බව
යකාමිසමට අධයයනය කළ හැකි විය. ප්රතිපත්ති සම්පාදනයේදී ඔවුන් ුහුණ යදන සුවියශ්ෂී අභියයෝග
පිළිබඳ සැලකීම තුළින් ඔවුනටද පුනරුත්තාපනය සඳහා සමාන අවස්ථාවේ සැලසීම අනිවාර්යයයන් සිදුවිය
යුතුය.
බන්ධනාගාරගතවුවන් සමග සිදුකළ සම්ුඛ සාකච්ඡාවලදී රැස් කළ ගුණාත්මක දත්ත ඇසුයරන් යපන්වා
යදන්යන් ඔවුන්යගන් බහුතරයේ පහළ සමාජ ආර්ික පසුබිමකින් පැවත එන බවයි. ඔවුන් විස්තරාත්මකව
සිය යපෞේගලික යතාරතුරුවලින් දේවන පරිදි ුදල් යනාමැති වීම යහ්තුයවන් නීතිඥ සහාය ලබාගැනීමට
අයපායහාසත් වීම ද එයට අයත් යේ. සිරකරුයවෝ යබායහෝ විට තමන් අපරාධ ක්රියාවලට යයාුවීමට
දරිරතාවය හා ආර්ික අස්ථායිතාවය ප්රධාන යහ්තු වශයයන් දේවති. දරිරතාවය යනු සියලුම ආකාරයේ

වයස් මට්ටම්, ජාතීන් හා ආගමික පසුබිම් සහිත සිරකරුවන් අතර දේනට ලැයබන යපාදු සාධකයකි.
වියශ්ෂයයන් පිරිමි සිරකරුවන් දේවා සිටියේ තමන් සිය පවුයල් ප්රධාන ආදායම් උපයන්නා වූ බැවින්
සිරගතවන කාල සීමාව තුළ පවුයල් ආදායම අහිමි වීම යහ්තුයවන් එම පවුල් තව තවත් දුෂ්කරතාවලට
ුහුණ යදන බවයි. ඒ පිළිබඳව ඔවුන් තුළ පැවතියේ දැඩි සංයේගයකි. තමන්ට දිනකට යේල් තුනේ ආහාර
ලැයබේදී ඔහුයේ යහෝ ඇයයේ පවුයල් සාමාජිකයන්ට එකදු ආහාර යේලේවත් යනාලැබී යන බව පවසමින්
ඔවුහු යබායහෝ අවස්ථාවලදී වැළපුණහ.
යකාමිසම විසින් වියශ්ෂයයන් නඩු විභාගයට යපර කාලය තුළ දීර්ඝ කාීනව රඳවා තබාගැනීම්වලට තුඩු
යදන ආකාරයයන් අපරාධ අධිකරණමය ක්රියාවලියේ පවතින විවිධ දුර්වලතාවයන් පිළිබඳවද අනාවරණය
කරනු ලැබිණ. යම් හරහා යපරළා බන්ධනාගාර තුළ පවතින පීොකාරී ජිවන තත්වයන් හා සැලකීම්වලට ද
මාර්ගය සැලයස්. ඇප නියම කරන ක්රමය නීතිපති යදපාර්තයම්න්තුව වැනි රාජය ආයතනවල පරිපාලනමය
අකාර්යේෂමතා, නීති සහාය ලබාදීයම් දුර්වලතා යමන්ම සිරගත කිරීමට විකල්ප වශයයන් භාවිත කළ හැකි
යවනත් ක්රම භාවිතයේ දුර්වලතා ආදී සියල්ල විශාල සිරකරුවන් පිරිසේ දීර්ඝ කාීනව බන්ධනාගාර තුළ
රැඳී සිටීමට යහ්තු සපයයි. යමය බදු යගවන්නන් හට දැවැන්ත බරේ වනු පමණේ යනාව අයප්ේිත
ප්රතිඵලවලද පසුබෑමට යහ්තුවේ වන්යන් ඵලදායි පුරවැසියන් යලස නැවත සමාජගත වීයම් සුදානමකින්
සිරකරුවන් බන්ධනාගාරයයන් පිට යනාවන බැවිනි. ඒ යවනුවට පවතින ක්රමයේදය අනුව යබායහෝ විට
සිදුවන්යන් සමාජය තුළ යනානැසී පැවතීම සඳහා ඒ පුේගලයන් තවදුරටත් අපරාධ කරා යයාුවීමයි.
යම් යහ්තුයවන් සිරකරුවන් පුනරුත්තාපනය කිරීම හා අවසන් වශයයන් අපරාධ වැළැේවීම සම්බන්ධ
අරුණු සපුරාගැනීම සඳහා වියශෝධන ක්රමයේදය තුළ පුළුල් ප්රතිසංවිධානයේ සිදුකිරීම අතයාවශයය. යමම
අධයයනය, බන්ධනාගාරගතව සිටින කාල සීමාව තුළ යමන්ම ඉන් පසුවද ඔවුන් ුලිකව අපරාධ කරා යයාු
කළ සමාජ-ආර්ික හා මානසික තත්වයන් කුප්පනු යවනුවට ඵලදායි පුනරුත්තාපන වැෙසටහන් හරහා
යගෞරවාන්විත දිවියේ යවත සිරකරුවන් යයාු කළ හැකි වියශෝධන ප්රතිපත්තීන් සම්පාදනයට පදනම් වනු
ඇතැයි අයප්ේෂා යකයර්.
යමම අධයයනය පුරාවට සිරකරුවන් බන්ධනාගාර තුළදී යමන්ම ඔවුනයේ යපෞේගලික ජීවිතවලදී ුහුණ
යදන දුෂ්කරතා පිළිබඳ බන්ධනාගාර නිලධාරින් හට විශාල අවයබෝධයේ හා සහකම්පනයේ ද පවතින
ආකාරය යකාමිසම නිරීේෂණය බව ද වියශ්ෂයයන් යපන්වා දිය යුතුය. බන්ධනාගාර යස්වකයයෝ
බන්ධනාගාර තුළ පවතින අඩු ලුහුඬුතා හා දුර්වලතා පිළිබඳව ස්යේච්ඡායවන් ම කතා කිරීමට ඉදිරිපත් වූ
අතර නිලධාරීහූ පවතින දණ්ෙන ක්රමයේදය වියශෝධන ක්රමයේදයේ කරා පරිවර්තනය කිරීමට ගත යුතු
සංවර්ධනිය පියවර යයෝජනා කළහ. ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ යයෝජනා සිරකරුවන්යේ ජිවන තත්වය හා
පුනරාවෘතිය අනුපාතය අවම කළ හැකි පුනරුත්තාපන වැෙසටහන් හා අපරාධ යුේති ක්රියාදාමය තවදුරටත්
ශේතිමත් කිරීමට පවා අදාළ වන යස් ඉතා පුළුල් පරාසයක පැතිර යගාස් තිබුණි. යම් යහ්තුයවන් රජය මගින්
ගනු ලබන සෑම බන්ධනාගාර ප්රතිසංවිධාන පියවරකදීම සියලු තරාතිරමවල බන්ධනාගාර නිලධාරීන්යේ
උපයදස් ලබාගත යුතු බව යකාමිසම විශ්වාස කරයි.
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I ක ොටස : සිර රුවන්ට සැලකීම හො පවතින තත්වය

01. ඇතුළුවීම හා පිටවීම පිළිබඳ ක්රියාවලිය
නව සිරකරුවවකු බන්ධනාගාරයට ඇතුළු කිරීම හා ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ ක්රමවේදය දවයින පුරා සියලු
බන්ධනාගාරවල සමාන වුවද එහි දුර්වලතා ගණනාවක් දක්නට ලැවේ. උදාහරණයක් වලස වක්න්ීය
විදුත් වතාරතුරු පද්ධතියක් වවනුවට ලිපිවගානු භාවිතා කරන බැවින් බන්ධනාගාරවල වතාරතුරු
කළමනාකරණ පද්ධතිය ඉතා අකාර්යක්ෂම වන අතර සිරකරු ලිපිවගානු වසවීම හා ලබාගැනීවමහි විශාල
ප්රමාදයක් දක්නට ලැවේ. බන්ධනාගාර කිහිපයක විදුත් වතාරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතියක් ක්රියාත්මක
වනු දක්නට ලැබුණද, කාර්ය මණ්ඩලය තුළ වතාරතුරු තාක්ෂණ දැනුම සහිත නිලධාරින් හිඟ වීම
වහේතුවවන් එම ක්රියාවලින් හි දීර්ඝ කාලින සාර්ථකත්වයක් අවේක්ෂා කළ වනාහැකිය.
ඇතුළත් කිරීවේ ක්රමවේදවයහි වකාටසක් වලස සිරකරුවන්වගන් ඔවුන් අත්අඩිංගුවට ගැනීවේදී
වපාලිසිවේ පහරදීමකට ලක්ූවේ ද හා ඒ පිළිබඳ නීතිමය පියවර ගැනීමට අවේක්ෂා කරන්වන්ද යන්න
විමසනු ලැවේ. සිරකරු එවසේ අවේක්ෂා කරයි නේ, ප්රහාරවේ සේවභාවය හා ව ෝදනාවට ලක්වන්නන්
පිළිබඳව වතාරතුරු ලබාවගන අදාළ වපාලිසේ සේථානවේ වපාලිසේ අධිකාරිවරයා වවත එම වතාරතුරු වයාමු
වකවර්. වකවසේවවතත්, එවැනි ක්රියාවලියක් හරහා අදාළ වරදකරුවන් සේබන්ධවයන් නිසි පියවර ගැනුණි
ද යන්න පිළිබඳ තහවුරු වීමක් සිදුවනාවේ. එයට වහේතුව ඒ සේබන්ධ යේ පියවරක් ගැනුවණ්ද යන්න
තහවුරු කිරීවේ ක්රමවේදයක් වහෝ සිරකරුවාට සිය පැමිණිල්ල පිළිබඳ පසුවිපරේ කිරීවේ හැකියාවක්
වනාපවතින බැවිනි.
ලියාපදිංචි කිරීවේදී සිරකරුවන් ඡායාරුපගත කිරීම අනිවාර්යවයන් සිදුවකවරයි. වබාවහෝවිට උඩුකය
කමිසය ඉවත් කර සිදු වකවරන වමම ඡායාරුපගත කිරීවේදී දැකිය හැකි තුවාල කැළැල් ආදය සටහන්
වකවර්. වමය එම තුවාල සිදු ූ කාල සීමාව පිළිබඳ කාල නිර්ණයට උපවයෝගී වේ. වකවසේවවතත්, වබාවහෝ
බන්ධනාගාරවල ලියාපදිංචිය සිදුවකවරනුවේ බන්ධනාගාරයට ඇතුළත් කර වදවැනි දනවේදී ය.
විවශේෂවයන් සන්ධයා කාලවේදී රැවගන එන සිරකරුවන් පිළිබඳව ක්රියාවකවරනුවේ ඒ ආකාරවයනි.
එබැවින් බන්ධනාගාරගතවීමට වපර සිරකරුට සිදුූ තුවාල පිළිබඳව සටහනක් තබාගැනීම සිදු වනාවේ. ඒ
අනුව බන්ධනාගාරගතවිවමන් පසු සිරකරුට වකබඳු තුවාල ඇතිූවේද යන්න තීරණය කිරීම අපහසු වේ.
සිරකරුවන්වේ වරෝගාබාධ නිශේ ය සඳහා ඔවුන් විසේතරාත්මක වසෞඛ්ය පරීක්ෂණයකට බඳුන් කිරීම
අතයාවශය වුවද ඊට අවශය තාක්ෂණික සේපත් හා උපකරණවල ඌනතාවය වහේතුවවන් වමය වබාවහෝවිට
මගහැරී යයි. වබාවහෝවිට සිදුවන්වන් බන්ධනාගාරගතවිවමන් පසු සිරකරු වවදයවරවයකු විසින් මුලික
වවදය පරීක්ෂණයකට ලක්කිරීම පමණි. එවහත් යේකිසි බරපතල වරෝගයක් වහෝ විවශේෂවයන්
මත්රවයවලට ඇේබැහිවිමක්, ඉන් මිදීවේදී දක්නට ලැවබන වරෝග ලක්ෂණ වහෝ සියදවිනසාගැනීවේ
ප්රවණතාවයක් නව සිරකරු තුළ තිවේද යන්න හඳුනා ගැනීමට විසේතරාත්මක වවදය පරීක්ෂණයක්
සිදුකිරීම අතයාවශය ය.
තහනේ භාණ්ඩ රහවසේ බන්ධනාගාරයට රැවගන යාම වැළක්වීම සඳහා සෑම සිරකරුවවකුම
බන්ධනාගාරයට ඇතුළු වීවේදී ශරීර පරික්ෂාවකට ලක්කිරීම අනිවාර්ය බව වකාමිසම වවත දැනුේ වදන
ලදී. වකවසේවවතත්, වමම පරීක්ෂාවන් පුද්ගල අභිමානය වහෝ වපෞද්ගලිකතාවය පිළිබඳ කිසිදු සැලකීමකින්
වතාරව නින්දා පරවශ ආකාරවයන් සිදුවකවරන බවට වකාමිසම වවත පැමිණිලි ගණනාවක් ලැබී ඇත.
මින් වපනීයන්වන් සිරකරුවන්ට අපහසුතාවයක් වහෝ අවමානයක් සිදුවනාවන අයුරින් ඵලදායි වලස ශරීර

පරීක්ෂාවන් සිදුකළ හැකි නව තාක්ෂණික උපකරණවල කඩිනේ අවශයතාවයයි. වේ සේබන්ධවයන්
ඇතැේ බන්ධනාගාරවල ශරීර සේකෑන් කිරීවේ යන්ර වකාමිසමට දක්නට ලැබුණද ඒවා වබාවහාමයක්
පිළිසකර කළ යුතු තත්වයක පවතින බව හා විවිධ තහනේ රවය අනාවරණය කිරීමට තරේ තාක්ෂණවයන්
දයුණු ඒවා වනාවන බවද නිරීක්ෂණය විය. එපමණක් වනාව, ඇතැේ බන්ධනාගාරවල සේථාපනය කර ඇති
විදුත් පද්ධති ඒවා වමවහයවීමට පුහුණු වසේවකයන් වනාමැතිකමින් වහෝ නිසි නඩත්තුවක් සිදුවනාවීම
නිසා වහෝ අකර්මණය තත්වවේ පවතී.
නව බන්ධනාගාරගතවිමකදී බන්ධනාගාරවේ දන ර්යාව, නීති හා වරගුලාසි, බන්ධනාගාරය තුළ වැරද
වලස සැලවකන වද් හා ඒ පිළිබඳ සේබාධක, අන්තර් දුක්ගැනවිලි යාන්රණය ආදය පිළිබඳ සේමත
හඳුන්වාදීවේ වැඩසටහනක් සිදුකළ යුතු වුවද සෑම බන්ධනාගාරයකම එය සිදුවනාවන බව වකාමිසමට
අනාවරණය විය. ඇතැේ බන්ධනාගාරවල වාචිකව යේ යේ වතාරතුරු සිරකරුවන්ට ලබාදුන්නද එය
සිදුවන්වන් ද සිිංහල භාෂාවවන් පමණි.
බන්ධනාගාර ගණනාවක බන්ධනාගාරගතවුවන්වගන් වකාමිසම ලද වතාරතුරු අනුව ඔවුන් සිදුකළ වරදට
සාවේක්ෂව බන්ධනාගාරයට ඇතුළු වීවේදී “පිළිගැනීවේ අතුල්පහර” යනුවවන් හැඳින්වවන ශාරීරික
ප්රහාරයකට වගාදුරු වීමට සිදුවේ. මත්රවය, සේී දුෂණ සේබන්ධ වැරද සහිත හා මින් වපර
බන්ධනාගාරගතව සිටි සිරකරුවවෝ විවශේෂවයන් එවැනි වධ හිිංසනයන් පිළිබඳ පැමිණිලි කළහ.

02. නවාතැන් පහසුකේ
ශ්රී ලිංකාවේ බන්ධනාගාරවල සිටින සිරකරුවන් ප්රවේද කරනුවේ යල්පැනගිය ජාතික නීතිකරණයකට
අනුවය. එය දැනට පවතින අන්තර්ජාතික ප්රමිතීන්වගන් වබාවහෝ වවනසේ වේ. සේී හා පුරුෂ සිරකරුවන්
වවන් කර තැබීම තදන්ම ක්රියාත්මක වන අතර අවුරුදු 18 ට අඩු සිරකරුවන් අවුරුදු 22 දක්වා වයසේ
සහිතවුවන් සමග එකට රඳවා තැබීමට ජාතික නීතිකරණවයන් අවකාශ සැලවසේ. එවමන්ම සමාජයීය
වශවයන් බලපෑේ කළ හැකි යයි සැලවකන පුද්ගලයන් අවනකුත් සිරකරුවන්වගන් වවන් වකාට තැබීමද
ඒ හරහා නිර්වද්ශ වකවර්.
වරදකරුවන් වලස තීන්දු කළ සිරකරුවන්වේ වපර වැරද තිවේද නැද්ද යන්න මත ඔවුන් සිරගත වකවරන
බන්ධනාගාර තීරණය වුවද, හැකිතාක් පවුවල් සාමාජිකයන්ට සමීප ව සිටිය හැකි සිය පදිංචි නගරයට
ආසන්න බන්ධනාගාරවලට ප්රමුඛ්තාවය ලබාවදයි.
සිරකරුවවකුට හිමිවිය යුතු වපෞද්ගලික ඉඩ අවකාශය සේබන්ධවයන් වාට්ටුවල ප්රමිතියක් වනාමැති අතර
වාතාශ්රය, ආවලෝකය හා උෂේණත්වය වබාවහෝ අවසේථාවලදී මනුෂය වාසයට නුසුදුසු තත්වයක් දක්වා පහත
වැවට්ට. වමයට ප්රධාන වහේතුව සෑම බන්ධනාගාරයකම දැකිය හැකි තදබදය පමණක් වනාවේ, වබාවහාමයක්
බන්ධනාගාර මීට දශක ගණනාවකට වපර ඉදකළ අබලන් තත්වවේ පවතින ඒවා වීමයි. ගරාවැවටමින්
පවතින වහල හා බිත්ති සිරකරුවන්වේ ජිවිත තර්ජනයට ලක් කරන අතර සේවාභාවික විපතකදී වමම
බන්ධනාගාර ආරක්ෂිත පරිසරයක් ඇති වනාකරයි. වකාමිසම නිරීක්ෂණය කළ කිසිදු බන්ධනාගාරයක
ආපදා කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති වහෝ හදසි අවසේථාවකදී පුද්ගලයන් ඉවත් කිරීවේ ක්රමවේද දක්නට
වනාලැබිණ. එවන් අවසේථාවකදී දැඩි අනතුරට පත්වන්වන් වයසේගත හා ආබාධිත සිරකරුවන් ය. වමවන්
ගැටළු දක්නට ලැවබනුවේ පැරණි බන්ධනාගාරවල පමණක් වනාව අන්තර්ජාතික ප්රමිතීන්ට පටහැනිව
යමින් මෑතකදී ඉදකළ බන්ධනාගාරවල පවා වමම තත්වය දැකගත හැකිය.

වාට්ටුවල පවතින දැඩි තදබදය වහේතුවවන් අලුතින් රිමාන්් බන්ධනාගාරගත වුවන්ට වබාවහෝ විට වකලින්
සිටවගන රැය පහන් කිරීමට සිදුවන්වන් නිදාගැනීමට තරේ ඉඩ පහසුකේ වනාමැති බැවිනි. එවසේ වනාමැති
නේ ඔවුනට වැසිකිළි අසල වහෝ වැසිකිළි තුළ නින්දට යාමට බල වකවර්.
වකාමිසම නිරීක්ෂණය කළ පරිද හා සිරකරුවන් වබාවහෝවිට පැමිණිලි කළ පරිද වේ වාට්ටු තුළ විශාල
ප්රමාණවයන් මදුරුවන්, ඇඳ මකුණන්, මීයන් හා පවරවියන්වගන් උවදුරු පැමිවණ්. වමය සිරකරුවන්ට
ඉතා පීඩාකාරී වන අතර ඔවුනවේ වසෞඛ්යයටද බරපතල තර්ජන ඇතිකරයි. නීතිමය වශවයන් සිදුකළ යුතු
වුවද, වාට්ටු හා අවනකුත් සේථානවල තත්වය වසෞඛ්ය නිලධාරින් වහෝ මහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්වේ
නිරන්තර පරික්ෂාවකට ලක් වනාවේ. බාහිර හා සේවාධින ආවේක්ෂණයන් වනාමැති වීම හා අමාතයිංශය
මගින් දක්වන ප්රති ාර වහේතුවවන් සිරකරුවන්වේ වසෞඛ්යය හා ජීවන තත්වය පිළිබඳ දැඩි වනාසැලකිල්ලක්
නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. වමවැනි තත්වයන් සිරකරුවන් අතර වරෝග පැතිර යාමට හා වපරළා දැනටමත්
අසීරුතාවලට මුහුණ පා සිටින බන්ධනාගාර වසෞඛ්ය හා ප්රවාහන පද්ධතියට අහිතකර බලපෑේ ඇතිකිරීමට
වහේතුවේ.

03. ආහාර
අනුරාධපුර රිමාන්් බන්ධනාගාරය හැරුණුවකාට අවනකුත් සියලු බන්ධනාගාරවල ආහාර කිසිදු රසයකින්
වතාර බවටත් වබාවහෝවිට නිසි වලස වනාපිසින ලද බත් ලබාවදන බවටත් පැමිණිලි ලැබිණ. බන්ධනාගාර
ආහාර වමවසේ ගුණාත්මකබවින් හීනවීමට බන්ධනාගාර මුළුතැන්වගවල් තුළ පවතින අපිරිසිඳු තත්වය
බලපෑ හැකි බව වකාමිසම නිරීක්ෂණය කවළේය. විවශේෂවයන් අවහිර ූ කාණු හා වතතමනය සහිත
වපාවළාව වහේතුවවන් බැක්ීරියා වර්ධනයට අභිජනන භූමියක් වන වේ මුළුතැන්වගවල පිසින ලද විවෘතව
තැබීවමන් ඉක්මනින් පිළුණු වීම සිදුවේ.
වැඩ කඳවුරු හා විවෘත බන්ධනාගාරවල බරපතල වැඩවල නිරතවන සිරකරුවවෝ ඔවුනට ලැවබන ආහාර
ප්රමාණවත් වනාවන බවට වබාවහෝවිට පැමිණිලි කළහ.
විවශේෂවයන් රිමාන්් බන්ධනාගාරවල දනපතා ආහාර විශාල ප්රමාණයක් අපවත් යනබව වකාමිසමට
නිරීක්ෂණය විය. එයට එක වහේතුවක් වලස ආහාර රසවත් හා ගුණවත් බැවින් අඩුවීම ද, තවත් වහේතුවක්
වලස රිමාන්් බන්ධනාගාරගතවුවන්ට නිවවසේවලින් ආහාර වගන්වාගැනීමට අවසේථාව ලැබීමද දැක්විය
හැකිය. ඒ පිළිබඳ සලකමින් බන්ධනාගාර තුළ ආහාර පිළිවයළ කිරීවේදී ප්රමාණාත්මක අඩුකිරීමක් නිසි
වලස සිදු වනාවේ. ආහාර පිළිවයළ කිරීවේදී සිදුවන වේ අකාර්යක්ෂමතා වහේතුවවන් ආහාර රවය අපවත්
යාම බහුලව සිදුවේ.
බන්ධනාගාරවල ආහාර පිසින සිරකරුවන් හට ඉන් වපර ඒ පිළිබඳව අත්දැකීේ වනාමැති වහයින් ආහාරවල
ගුණාත්මකබවට අහිතකර බලපෑේ ඇතිකරන බවත් වකාමිසමට දන්වන ලදී. වද්ශීය නීති ප්රකාරව වසෞඛ්ය
නිලධාරින් මුළුතැන්වගවල තත්වය පරික්ෂා වනාකරන බැවින් ආහාර පිසීම පිළිබඳ තත්ත්ව පරීක්ෂණ
කිසිවසේත් සිදු වනාවේ. වමම වනාසැලකිල්ල වහේතුවවන් නිලධාරීහූ සිරකරුවන්ට හිමි ආහාර රසකාරක,
ආහාර රවය ආදය තමන් වවත ලබාගන්නා බවට ව ෝදනා ඉදරිපත් වන අතර වමයද ආහාරවල ගුණාත්මක
තත්වය වකවරහි අහිතකර වලස බලපායි.
වකාමිසම ආවේක්ෂණය සඳහා පැමිණි දන කිහිපය තුළ බන්ධනාගාර ආහාරවල සැලකිය යුතු ගුණාත්මක
ඉහළයාමක් දක්නට ලැබුණු බවද වබාවහෝ බන්ධනාගාරවල රැඳවිවයෝ පවසා සිටියහ.

04. ජලය, සනීපාරක්ෂාව හා වපෞද්ගලික සේවසේථතාවය
බන්ධන්නාගාරවල පවතින තදබදය වහේතුවවන් වමපමණ විශාල රැඳවියන් සිංඛ්යාවක් වවනුවවන් සැලසුේ
වනාකරන ලද යල්පිනු බන්ධනාගාර වගාඩනැගිලි තුළ රැඳවියන් හට අඛ්ණ්ඩ ජල සැපයුමක් හා
සනීපාරක්ෂක පහසුකේ ලබාගැනීමට බාධා පමුණුවයි. වැසිකිළි හා ජල සැපයුේ සේථාන හා සිරකරුවන් අතර
අනුපාතය ඉතා ඉහළ මට්ටටමක පවතින අතර තමන්ට අවශය තරේ ජලය වනාලැවබන බවට සෑම
බන්ධනාගාරයකින්ම පාවහේ පැමිණිලි ලැබුණි. බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින වැසිකිළිවල සේවයිංක්රියව
අපරවය වසේදී යාවේ තාක්ෂණය වනාමැති බැවින් තමන්ට හිමිවන සීමිත ජල ප්රමාණයද වැසිකිළි භාවිතවයන්
පසු එය වසෝදා හැරීමට වැයවන බව සිරකරුවවෝ පැමිණිලි කළහ.
නගරවයන් බැහැර ග්රාමීය ප්රවද්ශවල සේථාපිත බන්ධනාගාර සඳහා ප්රධාන ජල සැපයුමක් වනාමැති බැවින්
සේවභාවික ජල ප්රභවවලින් ජලය සපයාගැනීමට සිදුව තිවේ. ඇතැේ බන්ධනාගාරවලින් තමන්ට ලැවබන
ජලවයහි ගුණාත්මක තත්වය පිළිබඳ පැමිණිලි ගණනාවක් ලැබුණි. විවශේෂවයන් සේවභාවික ජල ප්රභව
භාවිතවයන් සැපවයන ජලය මඩ සහිත වහෝ අපිරිසිඳු වන බවත් කිවුල් වහෝ ලවණමය රසයකින් යුක්ත
බවත් ඔවුහු පැමිණිලි කළහ.
බන්ධනාගාර වාට්ටු තුළ සේථාපිත වැසිකිළිවල වදාරවල් වහෝ වවන් කළ කුටි වනාපවතින බැවින්
සිරකරුවන්ට ඒවා භාවිතවේදී ලැබිය යුතු වපෞද්ගලිකත්වය හිමි වනාවේ. බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ
දක්නට ලැවබන වපාදු භාවිතාවක් වන්වන් රාී කාලවේදී සිරකරුවන් හුදකලා සිරමැදරිවල අගුලු ලන
බැවින් හා එම සිර මැදරි තුළ වැසිකිළි වනාපවතින බැවින් රාත්රිවේදී වැසිකිළි යාමට අවශය ූ විට ේලාසේටික්
බාල්දයකට වහෝ වපාලිතින් බෑගයකට සිය මළ මුර පහකිරීමයි. වමම බාල්දය වහෝ බෑග රාත්රිය පුරා සිර
මැදරිය තුළ රඳවා තැබීමට ඔවුනට සිදුවේ. තනි සිර මැදරියක පුද්ගලයන් කිහිපවදවනකු සිටින විට ඔවුනට
වමවන් එක් බාල්දයක් වබදාගැනීමට සිදුවන අතර සාමානයවයන් සිර මැදරියට අලුතින්ම පැමිණි
සාමාජිකයාට පසුදන එය බැහැරවකාට පිරිසිඳු කිරීවේ රාජකාරිය පැවවර්.
සනීපාරක්ෂක රවය සැපයීම සඳහා බන්ධනාගාර තුළ මුදල් ප්රතිපාදන වවන් වනාවකවරන බැවින් රැඳවියන්
හට තමන්ට හැකි අයුරින් බැහැරින් තමන් බැලීමට එන නෑදෑ හිතවතුන් මගින් ඒවා සපයාගැනීමට සිදුවේ.
එවහත් එවසේ කිසිවවකුත් බැහැරින් වනාපැමිවණන ඇය හා විවද්ශිකයන් හට තමන්ට අවශය සනීපාරක්ෂක
රවය සපයාගැනීවේ හැකියාවක් වනාමැත. වමවන් අවසේථාවලදී එවැනි රවය ප්රමාණවත් තරේ ලබාගත හැකි
රැඳවිවයකුවේ වපෞද්ගලික කාර්යයන් ඉුකරදීම මගින් තමන්ට අවශය රවය ලබාගැනීමට ඔවුනට සිදුවේ.
බන්ධනාගාරවල මුලය ප්රතිපාදන වවන් වනාකිරීම වහේතුවවන් වැසිකිළි ආදය පිරිසිඳු කිරීවේ රවය ද
බන්ධනාගාරවයන් වනාසැපවයන බැවින් ඒවාවයහි වසෞඛ්යයට අහිතකර තත්වය තවදුරටත් ඉහළ යයි.

05. වවදය ප්රතිකාර සඳහා වයාමුවීවේ හැකියාව
ජාතයන්තර වරගුලාසි අනුව බන්ධනාගාර තුළ සිටින්නන්ටද බන්ධනාගාරවලින් පිටත සිටින්නන් හා
සමානව වසෞඛ්ය පහසුකේ ලැබිය යුතු වුවද, වද්ශීය නීති ප්රතිපාදන අනුවද බන්ධනාගාරගතවුවන්ට
කාර්යක්ෂම වලස වසෞඛ්ය පහසුකේ ලැබීවේ අවසේථාව හිමිවිය යුතු වුවද සතය වශවයන්ම
බන්ධනාගාරගතවුවන්ට වසෞඛ්ය පහසුකේ ලැබීවේ මට්ටටම ඊට වබාවහෝ පහළ තත්වයක තිවබන බව
වකාමිසවේ අවධානයට වයාමු වුවේය. බන්ධනාගාර වසෞඛ්ය පහසුකේ ද ජාතික වසෞඛ්ය වසේවා පද්ධතියා
අයත් වන බැවින් වසෞඛ්ය අමාතයිංශය ඒ සඳහා අවශය වවදය නිලධාරින් බඳවා ගැනීම වමන්ම අවශය
ඖෂධ රවය ආදය සේපාදනය පිළිබඳව ද වගකීම දරයි. බන්ධනාගාරවලට අවශය වහද නිලධාරින් හා

ඔසුහල් වසේවකයන් බඳවා ගැනීම හා බන්ධනාගාර වරෝහල් පාලනය සිදුවකවරනුවේ බන්ධනාගාර
වදපාර්තවේන්තුව මගිනි. බන්ධනාගාර රන්දවියන්ට ගුණාත්මක වසෞඛ්ය වසේවාවක් සැපයීවේදී වමන්ම එම
කටයුතු පරිපාලනවේදී වමවන් වදෝෂ පැවතීමට ප්රධාන වහේතු වන්වන් වසෞඛ්ය අමාතයිංශය හා බන්ධනාගාර
වදපාර්තවේන්තුව අතර පවතින වගකීේ හා රාජකාරි වබදාගැනීවේ දුර්වලතා හා වේ වදපාර්ශවය අතර
සහසේබන්ධතාවවේ පවතින දුර්වලතාවන් ය.
බන්ධනාගාර වරෝහල් තුළ වසෞඛ්ය යටිතල පහසුකේ හා විවශේෂ ඖෂධ වල දැඩි හිඟයක් පවතී. ඒ වහේතුවවන්
බන්ධනාගාර වරෝහල්වලින් ලැබිය හැකි ප්රතිකාර සීමා වන අතර සිරකරුවන් රජවේ වරෝහල්වලට
මාරුවකාට ප්රතිකාර කිරීමට හා වරෝග නිශේ ය කිරීමට සිදුවේ. බන්ධනාගාර වරෝහල්වල කාර්යමණ්ඩල
හිඟයක්ද පවතී. විවශේෂවයන් බන්ධනාගාර වසෞඛ්ය පද්ධතිය තුළ කාන්තා වහද නිලධාරීන්වේ උග්ර හිඟයක්
පවතී. දවා කාලවේ නිශේචිත වේලාවන් හි දී වවදයවරු බන්ධනාගාර වරෝගීන් පරික්ෂාව සඳහා රැඳී සිටිති.
රාත්රිවේදී දැනුේ දුන් විට පැමිවණන නමුත් වවදයවරු බන්ධනාගාර පරිශ්රවේ රැඳී වනාසිටිති. වේ
වහේතුවවන් රාී කාලවේදී වසෞඛ්ය පහසුකේ ලබාදීමක් සිදු වනාවන තරේ වේ. රාී කාලවේදී යේ වරෝග
ලක්ෂණයක් වපන්වුේ කරන බන්ධනාගාර වරෝගීන්ට ඉන් පීඩා විඳිමින් පසුදා වවදයවරයා වවත රැවගන
යනතුරු සිීමට සිදුවේ. වමවසේ වවදය ප්රතිකාර ප්රමාද වීම වහේතුවවන් සිරකරුවන් ගණනාවක් එම
වරෝගවල වගාදුරක් ූ බවටද ව ෝදනා ඉදරිපත්වේ.
රැඳවියන් නිසි වේලාවට රජවේ වරෝහල් කරා රැවගන යාම වකවරහි බලපාන වලස පද්ධතිය තුළ දැඩි
ප්රවාහන පහසුකේ අර්බුදයක් හා නිලධාරීන්වේ හිඟයක්ද පවතී. වේ වහේතුවවන් සෑම බන්ධනාගාරයකම
විශාල රැඳවියන් ප්රමාණයකවගන් වසර ගණනාවක් වහෝ මාස ගණනාවක් පුරා ශලයකර්ම වහෝ වවදය
ප්රතිකාර ප්රමාද ූ අවසේථා පිළිබඳව වකාමිසමට පැමිණිලි ලැබුණි. බන්ධනාගාර අධිකාරිවරුන් වමයට වහේතු
වශවයන් ඉදරිපත් කරනු ලැබුවේ ප්රමාණවත් තරේ වාහන වහෝ සිරකරු කැඳවාවගන යාමට නිලධාරින්
වනාමැති වීමයි. වමවසේ වරෝහල්වලට රැවගන යාම අධිකරණ රාජකාරි හා අවනකුත් මාරු කිරීම අතරතුර
ඉු කිරීමට සිදුවේ. වමය ඉතා බැරෑරුේ කාර්යයක් වන්වන් මරණයට තීන්දු ූ වහෝ අධි අවදානේ සහිත
සිරකරුවන් රජවේ වරෝහලකට රැවගන යාමට වැඩි බන්ධනාගාර නිලධාරින් ප්රමාණයක්, වපාලිසේ
නිලධාරින් හා විවශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරින් පවා අවශය වන බැවිනි. වේ නිසා අධිකාරිවරු වමවසේ
වවදය නිර්වද්ශ මත වරෝගීන් මාරු කිරීමට ප්රමුඛ්තාවයක් වනාවදනුවේ වරෝග ලක්ෂණවල බරපතල බවට
වඩා අවසේථාමය කරුණු වකවරහි සැලකිලිමත් වවමිනි.
රැඳවියන්වගන් ඔවුන්වේ වරද පිළිබඳ කරුණු විමසීම හා ඔවුනට වවනසේ වකාට සැලකීම පිළිබඳව ද
වවදයවරුනට එවරහිව වකාමිසමට පැමිණිලි ඉදරිපත් වුවේය. මත්රවය පිළිබඳ වරදකරුවන් වැන්නවුන්
හට වවදයවරුන් විසින් ඔවුන් සිරගත කළ වහෝ රිමාන්් බන්ධනාගාරගත කළ අපරාධය පිළිබඳව
නිරන්නතරවයන් සිහි කැඳවමින් කටයුතු කරන බවටත් ඇතැේවිට ඔවුන්වේ අපරාධවේ බරපතලකම නිසා
ප්රතිකාර අවශය වනාමැති බවත් පවසමින් වරෝගවයන් පීඩා විඳිය යුතු බව ප්රකාශ කරන බවටත් පැමිණිලි
ලැබුණි. වමය බන්ධනාගාරගතවුවකුවේ මානසික වසෞඛ්ය වකවරහි බරපතල වලස බලපෑේ සිදුකරන අතර
ඔවුහු වවදය සහාය පැතීමට අවධර්ය වවති. එවහත් බලවත් සමාජ-ආර්ික පසුබිමක් සහිත සිරකරුවන්
වවදය නිලධාරීන්වගන් ඉතා ඉහළ සැලකීමක් සහිතව ප්රතිකාර ලබන බවත් ඔවුන් වබාවහාමයක්
බන්ධනාගාර වරෝහල් වල නිතය සාමාජිකයන් වන බවත් වාර්තා විය.
පැහැදලිව වපවනන තුවාලයකට වවදය නිලධාරිවයකු ප්රතිකාර කළ ද අදාළ සිරකරුවා අධිකරණ වවදය
නිලධාරිවයකු වවත ඉදරිපත් කරන වලස ඉල්ලීම අනිවාර්ය වනාවේ. වමය වවදය නිලධාරින් පහරදීේ
පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන් වවත වාර්තා කළ යුතුය යන ජාතයන්තර මාර්වගෝපවද්ශවලට පටහැනිව යාමකි.
බාහිර පාර්ශේවයන්වේ ආවේක්ෂණයට කලාතුරකින් බඳුන් වන වමවන් ආයතනවල වවදයවරු වාසේතවික

තුන්වන පාර්ශවයක් වලස වැදගත් භූමිකාවක් නිරූපණය කරති. ඔවුනට පහරදීමක් පිළිබඳව පැමිණිලි
කරන රැඳවියා හට අවශය ප්රතිකාර හා වනතික ක්රියාමාර්ග ගැනීමට මැදහත් වී ක්රියා කළ හැකිය.
බන්ධනාගාර පරිසරය මානසික ඇේබැහිවීේ කුේපනු ලබන අතර අර්ථාන්විත කාර්යයක දීමට
වනාහැකියාව හා පවුවලන් වවන්ව සිීම සමග එක් ූ විට වේ මානසික තත්වයන් තවදුරටත් කුළුගැන්වේ.
එපමණක් වනාව, බන්ධනාගාර වසෞඛ්ය වසේවාව තුළ මානසික වසෞඛ්ය වසේවා වනාමැති බැවින් මානසික
වරෝගී තත්වවලින් වපවළන රැඳවියන් සිරගතව සිටින කාල සීමාව තුළ තව දුරටත් ඔවුන්වේ මානසික
වසෞඛ්ය පිරිහීම සිදුවිය හැකිය. ඇතැේ බන්ධනාගාරවල අඛ්ණ්ඩ මානසික වරෝග සායනයන් පවතින අතර
වරින් වර මානසික වරෝග පිළිබඳ විවශේෂඥ වවදයවරු ද ඒවාට පැමිණ සිය වසේවාව සලසති. එවහත්
අභයන්තර උපවද්ශන නිලධාරින් සිටිනුවේ බන්ධනාගාර අතවළාසේසක පමණි. මානසික වරෝගී රැඳවිවයකු
විවශේෂවයන් ප්ර ණ්ඩ වලස හැසිවරන විට නිලධාරීහු ඔහු වහෝ ඇය හුදකලා කිරීමට වහෝ බැඳ තැබීමට
වපළවෙති. එවසේම මත්රවය අපක්රමණ වරෝග ලක්ෂණ වපන්න වරෝගීන් හට ඔවුන පාලනය කිරීවේ
අරමුණින් වබාවහෝවිට පහරදීේ සිදුකරන බවටද වාර්තා වේ. වබාවහෝ බන්ධනාගාර වමවන් මානසික වරෝග
සහිත රැඳවියන් එකම වාට්ටුවක රඳවන අතර එය “පිසේසු වාට්ටුව” වලස හැඳින්වේ. වමම කාමරවේ සිටින
රැඳවිවයෝ වබාවහෝවිට ගර්හාවට බඳුන් වේ. මානසික වරෝගී රැඳවිවයකු ප්රතිකාර සඳහා අිංවගාඩ මානසික
වසෞඛ්ය පිළිබඳ ජාතික ආයතනය වවත වයාමු කිරීම තීරණය වන්වන් වාහන පහසුකේවල සේවභාවය මත
ය.

06. බාහිර වලෝකය සමග සේබන්ධතාවය
බන්ධනාගාරගතවුවන් හට ඔවුන්වේ පවුල් හා සේබන්ධ වීම සඳහා ක්රියාත්මක වන ක්රමවේදය එයින්
අවේක්ිත අරමුණු ඉුවනාකරයි. රිමාන්් බන්ධනාගාරවල ආගන්තුකයන් මුණගැසීවේ කාමරවල යටිතල
පහසුකේ සුහද පවුල් වාතාවරණයක් වගාඩවනානගන අතර ඉන් සිදුවන්වන් රැඳවියන්වේ පීඩාවන්
තවදුරටත් වර්ධනය වීමයි. වමයට වහේතුව ආගන්තුකයන් හමුවන කාමරවල පාරාන්ධ දැලකින් ඔවුන් වවන්
කර තිබීමයි. එබැවින් ඔවුන්ට සිය පවුවල් සාමාජිකයන් දැකීම හා ඔවුනට ඇහුේකන්දීම ඉතා අසීරු වේ.
වමම ආගන්තුකයන් හමුවීවේ කාමරවල තදබදය අධික වන විට වාතාශ්රය හා ආවලෝකය අඩුවී ඉතා ඉහළ
උෂේණාධික පරිසරයක් ඇති වේ. සෑම දනකම ඉතා විශාල ආගන්තුකයන් පිරිසකට ඉඩ සැලසිය යුතු බැවින්
එක් ආගන්තුකවයකුට රැඳී සිටිය හැක්වක් මිනිත්තු කිහිපයක් පමණි. වබාවහෝ හමුවීේ ප්රමාණයක් එකවර
සිදුවන බැවින් එකිවනකාට තමන් පවසන වද් ශ්රවනය වීමට නේ අවනකාවේ හඬ පරයා කෑ ගැසීමට පවා
සිදුවේ. බන්ධනාගාර නිලධාරින් වබාවහෝවිට වේ ආගන්තුකයන් හට අපහාසාත්මක හා අශිලා ාර අන්දමින්
සලකන බවත්, කාන්තා ආගන්තුකයන් හට නිගාවදන අන්දමින් සැලකීම වහෝ ලිිංගික වවක්රෝක්ති ප්රකාශ
සිදුකරන බවත් බන්ධනාගාරගතවුවවෝ පැවසූහ.
රිමාන්ද බන්ධනාගරගතවුවන්ට නිවවසේවලින් ලැවබන ආහාර බන්ධනාගාර නිලධාරීන්වේ පරික්ෂාවට
ලක්වන අතර එවසේ සිදුකරන පරීක්ෂාවන් වකතරේ වනාසැලකිලිමත් හා අපිරිසිඳු ආකාරවයන් සිදුවේද යත්
එම ආහාර මුල් ලිහී විසිරීයාම වහෝ ආහාරයට ගත වනාහැකි වසේ අපිරිසිඳු වීම සිදුවේ. වමම තත්වයද
රැඳවියන් තුළ ආතතියක් ඇතිකරයි. වේ පිළිබඳව බන්ධනාගාර පරිපාලකයන්වේ ප්රති ාරය ූවේ තහනේ
රවය තිවේදැයි පරික්ෂාවට සුදුසු කාර්යක්ෂම තාක්ෂණික ක්රමවේදයන් වහෝ ප්රමාණවත් තරේ නිලධාරින්
වනාමැති බැවින් ඔවුනට වමවසේ කඩිනමින් දෑතින් පරික්ෂා කිරීමට සිදුවන බවයි.
වබාවහෝ බන්ධනාගාරවල කාර්යක්ෂම තැපැල් වසේවාවක් වනාමැතිවීම වහේතුවවන් පවුවල් සාමාජිකයන්ට
හමුවීමට වනාහැකි අවසේථාවලදී රැඳවියන් හා පවුවල් සාමාජිකයන් අතර සන්නිවේදනය දැඩි වසේ සිමා වේ.

බන්ධනාගාරය මගින් සෑම ලිපියක්ම පරික්ෂා වකාට වාරණය කළයුතු බැවින් සිිංහල බස හැරුණුවකාට
වවනත් භාෂා පිළිබඳ අවවබෝධය සහිත නිලධාරින් වනාමැති අවසේථා වලදී එවන් ලිපි තැපැල් කිරීම
සේපුර්ණවයන්ම නවතා දැවේ. දුරකථන කුටි දක්නට ලැවබනුවේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරවේ පමණි. සෑම
දුරකථන ඇමතුමකම ගාසේතු පවුවල් සාමාජිකයන් විසින් දැරිය යුතුය. වකවසේවවතත් වේ දුරකථන
කුටිවලින් විවද්ශයන් හට ඇමතුේ ලබාගත වනාහැකි බැවින් විවද්ශිකයන්ට ඉන් ඇතිවන්වන් අවාසිදායක
තත්වයකි.
වනාවහා බන්ධනාගාරවල නීතිඥවරුන්ට සිය වසේවාලාභින් මුණගැසීමට වවනම කාමරයක් වවන්
වකරුණද එවන් හමුවීේ සඳහා අතිවර්ක ගාසේතු අයවකවරන බැවින් රැඳවියන් බහුතරයකට එවසේ නීතිඥයන්
හමුවීමට අවසේථාවක් වනාමැත. වමහි ප්රතිඵලයක් වලස සිරකරුවන් සිය නීතිඥවරුන් හමුවන්වන්
අධිකරණවේදී පමණි. ඒ අනුව බන්ධනාගාරවල ප්රමාණවත් සන්නිවේදන පහසුකේ වනාමැතිවීම
වහේතුවවන් විත්තිකරුවන්ට තම නීතිඥවරුන් හමුවවමින් නඩුවට අවශය ප්රබල විත්තිවා කයන් සුදානේ
කරගැනීවේ අවසේථාව වනාලැබී යයි.

07. දුක්ගැනවිලි යාන්රණය
වකාමිසවේ නිලධාරින් බන්ධනාගාරවලට පැමිණි වහා රැඳවිවයෝ සිය දුක්ගැනවිලි ඉදරිපත් කිරීමට
සුදානේව සිටි බව නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. වකවසේවවතත්, පවතින ක්රියාදාමවේ ප්රමාදයන් හා මින් වපර
පැමිණිලි ඉදරිපත් කර දීර්ඝ කාලයක් ගතවුවද ඊට පිළියේ වනාලද වවනත් රැඳවියන් දකින ඔවුහු අන්තර්
දුක්ගැනවිලි යාන්රණය වවත වයාමුවීමට මැළිවවති. වබාවහාමයක් රැඳවියන් අතර පවතින මතයක්
වන්වන් බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයාවේ පක්ෂග්රාහීත්වය වහේතුවවන් නිලධාරිවයකුට එවරහිව කරන
පැමිණිලි නිසි වලස විභාග වනාවකවරන බව වහෝ සිය ඉල්ලීේ නිලධාරින් විසින් අධිකාරිවරයා වවත වයාමු
වනාවකවරන බවයි. ඇතැේහු වමවසේ පැමිණිලි කිරීවමන් තමන් නිලධාරීන්වේ උදහසට ලක්වේය යන
බිවයන් පසුවවති. වකාමිසම වවත පැමිණිලි ඉදරිපත් කිරීම වහේතුවවන් තර්ජනයට වහෝ හිිංසනයට තමන්
ලක්ූ බවටද රැඳවියන් ව ෝදනා කළ අවසේථා දක්නට ලැබිණ. අධිකාරිවරයා සිය ආවේක්ෂණයන් සිදුකරන
විටකදී වහෝ රැඳවිවයකු අධිකාරිවරයාවේ කාර්යාලවේදී පැමිණිලි ඉදරිපත් කරන විට එහි තවත්
නිලධාරිවයකු රැඳී සිීම නිසා වහෝ රහසයභාවය පිළිබඳ රැඳවියන් තුළ ගැටළු පැන නැවේ. බදුල්ල රිමාන්්
බන්ධනාගාරවේ සෑම වාට්ටුවකම ඉල්ලීේ හා පැමිණිලි නිර්නාමිකව සටහන් කිරීමට පැමිණිලි වපාතක්
සපයා ඇත. යාපනය රිමාන්් බන්ධනාගාරවේ රැඳවියන්වේ පැමිණිලි වපට්ටටියක් වේ වවනුවවන් සේථාපනය
කර ඇත.
ඇතැේ විනිසුරුවරුන් මාසිකව බන්ධනාගාර වවත පැමිවණන බවත් එවිට බන්ධනාගාර වටා යමින්
ආවේක්ෂණයන් සිදුකරන බවත් එම අවසේථාවලදී රැඳවියන්ට තම දුක්ගැනවිලි වේ විනිසුරුවරුන් වවත
ඉදරිපත් කිරීමට අවසේථාව ලැවබන බවත් වකාමිසමට වතාරතුරු ලැබිණ. වකවසේවවතත් රිමාන්්
බන්ධනාගාරගත රැඳවියන්ට අධිකරණවලදී විනිසුරුවරුන් මුණගැසීමට අවසේථාව ලැවබන නමුත් දඬුවේ
නියම කරන ලද රැඳවියන් හට විනිසුරුවරුන් හමුවීමට අවසේථාවක් ලැවබනුවේ වමවසේ කලාතුරකින්
විනිසුරුවරවයකු බන්ධනාගාරයට පැමිණියවහාත් පමණි.
දුක්ගැනවිලි ගණනාවක් පිළිබඳව සිරකරුවන් හට වකාමිසම වවත පැමිණිලි ඉදරිපත් කිරීමට අවශය වුවද
ඔවුන් විසින් වකාමිසම වවත යවන ලිපි නිලධාරීන්වේ පරික්ෂාවට ලක්වන බැවින් සේිර විශේවාසයකින්
යුතුව සිය පැමිණිලි ඉදරිපත් කිරීමට ඔවුහු පැකිළුණහ. එවසේම වැලිකඩ හැරුණුවකාට අවනකුත්
බන්ධනාගාරවල රැඳවියන්ට වකාමිසවමහි දුරකථන අිංකයට ඇමතුේ ලබාදීමටද හැකියාවක් වනාමැත.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරවේ පවා දුරකථන ඇමතුේ පරික්ෂාවට ලක් වකවරන වහයින් රහසිගතව පැමිණිලි
ඉදරිපත් කිරීවේ හැකියාවක් වනාමැත.

08. සිරකරු-නිලධාරි සේබන්ධතාවය
නිලධාරින් රැඳවියන්ට දක්වන සැලකිල්ල වබාවහෝවිට පදනේ වනුවේ රැඳවියාවේ සමාජ මට්ටටම, ජාතිය,
ආගම හා ඔවුන් දඬුවේ ලැබූ වහෝ ව ෝදනාවට ලක්ව සිටින වරද මත බව වකාමිසමට නිරීක්ෂණය කළ හැකි
විය. වබාවහෝ නිලධාරීහූ රැඳවියන් හට මනුෂයයන් වලස ඔවුනට හිමි විය යුතු වගෞරවය හා අභිමානය
සුරැවකන පරිද වනාසැලකුහ. එවමන්ම නිලධාරීන්වේ වාචික හිිංසනයන් ද නිරන්තරවයන් සෑම විටකම
දක්නට ලැබුණකි. ඇතැේ බන්ධනාගාරවල අධිකාරිවරු තම යටත් නිලධාරින් රැඳවියන්ට අසභය
ව නවයන් කතාකරන බවත් ඒ පිළිබඳව යේ පියවර ගහ යුතු බවත් පිළිගත්හ. වබාවහෝ අධිකාරිවරු
බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට රැඳවියන් සමග ගනුවදනු කිරීවේදී අසභය ව න භාවිතවයන් වැළවකන වලස
පැහැදලි උපවදසේ ලබා දී ඇති බව වාර්තා කළහ.
නිලධාරින් හා රැඳවියන් අතර බලය පිළිබඳ සාධකය ප්රකට වන්වන් වේ අන්තර් පුද්ගල සේබන්ධතාවලදී
ය. ඇතැේ අවසේථාවලදී රැඳවියන් විසින් නිලධාරීන්වේ වදපා සේභාහනය කරන ආකාරය, පාවහන් ඔපදමන
ආකාරය දැකගත හැකිය. රිමාන්් බන්ධනාගාර රැඳවියන් වමවසේ දරුණු සැලකීේවලට ලක්වුවද මරණ
දඬුවමට යටත් ූ වහෝ දීර්ඝ කාලින සිර දඬුවේ විඳින සිරකරුවන් හට නිලධාරීහූ යේ සානුකේපිත හා හිතවත්
සේවභාවයකින් සලකනුවේ කාලානුරුපව ඔවුන් සමග දැන හැඳිනීමක් ඇතිකරවගන සිටින වහයිනි.
බන්ධනාගාර නිලධාරීහූ මරණ දඬුවම හිමි සිරකරුවන් පිඩාවට පත් කිරීමට පැකිවළන ආකාරයක් පවා
දැකිය හැක්වක් ඔවුන්වේ දඬුවම හා දුෂේකර සිරගත දවිය වහේතුවවන් තවදුරටත් ඔවුනට අහිමි වීමට කිසිවක්
වනාමැති බැවින් බන්ධනාගාරවේ සාමයට බාධා කවළේ යයි ඔවුනට පැනවිය හැකි වවනත් සීමාවක්ද
වනාමැති බැවිනි.
වකවසේවවතත් උසසේ සමාජ පසුබිමක් සහිත රැඳවියන් සේබන්ධවයන් වේ නිලධාරීහූ වගෞරවාන්විතව
කටයුතු කරන අතර අවනකුත් රැඳවියන්ට වනාලැවබන විවශේෂ පහසුකේ හා වරප්රසාද ද ලැවබන ආකාරය
දැකිය හැකිය. වමවැනි සිරකරුවන් හට වපර කි වරප්රසාද ලැබීවේ තත්වය යේ තාක් දුරකට බන්ධනාගාර
පද්ධතිවේ දුෂණයටද වහේතුවන්වන් ඔවුනට ලබාවදන වරප්රසාද වවනුවවන් නිලධාරින් අල්ලසේ ලබාගන්නා
බවට වාර්තා වීම වහේතුවවනි.
රැඳවියන් අතර ජාතිය හා ආගම වහේතුවකාටගත් වවනසේ වකාට සැලකීේ ද පවතින බව රැඳවිවයෝ
වකාමිසමට දැන්වුහ. වමවන් රැඳවියන් අතර වන පුර්ව විනිශේ යන් පිළිබඳව වබාවහෝ පැමිණිලි ඉදරිපත්
කවළේ දමිළ ජාතික හා විවද්ශික රැඳවියන් විසිනි.
වාට්ටුවල සිටින වාට්ටු නායකයන් හට සිය වාට්ටු සාමාජිකයන් නියාමනය හා පාලනය සඳහා බන්ධනාගාර
නිලධාරින් විසින් යේ බලයක් පවරනු ලබා ඇත. එවමන්ම ඔවුහු බන්ධනාගාර නිලධාරින් සමග වඩා වහාඳ
සේබන්ධතාවයක්ද පවත්වාවගන යාමට සමත්වවති. එයට වහේතුව ඔවුන් විසින් තම වාට්ටු සාමාජිකයන්වේ
ක්රියාවන් පිළිබඳව නිලධාරීන්ට වබාවහෝවිට වතාරතුරු සපයනු ලැබීමයි. වමම තත්වය වහේතුවවන් රැඳවියන්
අතර අසමතුලිත බල ගලනයක් සිදුවන බැවින් එය තවදුරටත් බලය හොයන රැඳවියන් විසින් අවභාවිතා
කළ හැකි අහිතකර තත්වයකි.

09. විනය හා දඬුවම
බන්ධනාගාර තුළ සිදුවකවරන වැරද සඳහා දඬුවේ ක්රමයක් වලස වමන්ම විනය හා සාමය පවත්වාවගන
යාවේ මුලික අිංගයක් වලස ශාරීරික පහරදීේ වබාවහෝවිට භාවිත වන බව වකාමිසම නිරීක්ෂණය කවළේය.
වහේතු ගණනාවකට බන්ධනාගාර නිලධාරින් පහරදීේවල නිරතවවනු දැකිය හැකි ූ අතර මුලික වශවයන්
එවසේ පහර ලැබුවේ දළිඳු සමාජ පසුබිමකින් පැමිවණන පුද්ගලයන් ය.
වමවසේ සිරකරුවන්ට පහරදීම සඳහා වපාලු මුගුරු හා වයර් භාවිත කරනු දක්නට ලැවේ. අවනකුත්
සිරකරුවන් ඉදරිපිට දණගසේවා වහෝ දෑත් වලින් එල්ලා වේ පහරදීේ සිදුවකවර්. අධිකාරිවරුන් හා ප්රධාන
වේලර්වරුන් ඇතුළු සියලුම තරාතිරේවල නිලධාරීහූ වමවසේ සිරකරුවන්ට පහරවදමින් ප්ර ණ්ඩත්වය
මුදාහරින බව වාර්තා වේ. වබාවහෝ බන්ධනාගාරවල නිලධාරීහූ බීමතින් වේ පහරදීේ සිදුකරන බවට
ව ෝදනා ඉදරිපත් විය. බන්ධනාගාරය තුළ සාමය පවත්වා ගැනීවේ මුලික උපක්රමය වලස ඔවුන් සලකනුවේ
ප්ර ණ්ඩත්වයයි. සිරකරුවන් හට ඉතා සුළු කරුණකදී පවා, නිලධාරින්වේ බලය වපන්වීමට, ඔවුන් සතුව
බලපෑේ කිරීමට හා විපාක වගනදීමට ඇති බලය වපන්වීමට වමවසේ පහරදීේ සිදුවකවර්.
බන්ධනාගාර නිලධාරින් හට රැඳවියන් පාලනය කරමින් සාමය පවත්වාවගන යාම සඳහා ප්ර ණ්ඩකාරී
වනාවන උපාය මාර්ග භාවිතය පිළිබඳ පුහුණුවක් වනාලැවේ. එවසේම නිලධාරීන්වේ රාජකාරි පරිසරය හා
ඒ සේබන්ධ ආතතිය වමන්ම දැඩි වවවහස වමවසේ සිරකරුවන් වකවරහි ප්ර ණ්ඩකාරී වලස හැසිරීමට වහේතු
වන බව ද වකාමිසමට දන්වන ලදී. මින් වපර සිරකරු-නිලධාරි සේබන්ධතාවය වකාටවසේ වපන්වා දුන් පරිද
බලවත් සමාජ-ආර්ික පරිසරයකින් පැවවතන්වනෝ වමවසේ සිදුවකවරන පහරදීේ පිළිබඳව පැමිණිලි
වනාකරති.
වමවසේ නිලධාරින් සිරකරුවන් වකවරහි ප්ර ණ්ඩකාරීව හැසිරීමට මුලික වහේතුව වන්වන් එවසේ ප්ර ණ්ඩ
වලස සිරකරුවන්ට සැලකීම සේබන්ධවයන් ඔවුනට කිසිදු දඬුවමක් ලබා වනාදීමයි. එතුළින් මුක්තිය
පිළිබඳ සිංසේකෘතියක් වගාඩනැවේ. බන්ධනාගාර පිළිබඳ අධයයනවේදී දවයින පුරා බන්ධනාගාරවලට
වකාමිසවමහි නිලධාරින් නිරන්තරවයන් පැමිණීමත් සමග ඇතැේ බන්ධනාගාරවල ප්ර ණ්ඩත්වය මර්දනය
ූ බවද වාර්තා වේ. එයට වහේතුව වකාමිසම විසින් ප්ර ණ්ඩත්වය පිළිබඳ නිලධාරීන්ට ව ෝදනා ඉදරිපත්
කරතැයි ඇති ූ බිය බව දැක්විය හැකිය. මින් වපනී යන්වන් ප්ර ණ්ඩත්වය සහමුලින් මැඩලීවේ ප්රතිපත්තිය
මත නිලධාරීන්ට එවරහිව විනය ක්රියාමාර්ග හා/වහෝ වධ හිිංසන පිළිබඳ පනත යටවත් නඩු පැවරීම
බන්ධනාගාර නිලධාරින් ප්ර ණ්ඩත්වය මුදාහැරිම වකවරහි නිවර්තක බලපෑමක් ඇතිකර තිවබන බවයි.
බහුලව භාවිත වකවරන තවත් දඬුවේ ක්රමයක් වන්වන් හුදකලා සිරගත කිරීමයි. වේ සඳහා භාවිත වකවරන
සිර මැදරි ඉතා අඳුරු, වතතබරිත, වාතාශ්රය අඩු, වබාවහෝවිට වැසිකිළි පහසුකේ පවා වනාමැති ඒවා බව
වකාමිසවමහි නිරීක්ෂණයට ලක් විය. වමම තත්වය එම දඬුවවමහි සේවභාවය තවදුරටත් දරුණු කරවයි.
වමය දඬුවේ පිණිස සිරගත කිරීවේදී මනුෂයයන්ට නුසුදුසු පරිසරයක් ඇතිකිරීම වැළක්වීම පිළිබඳව ූ
ජාතයන්තර නීතියට පටහැනිව යාමකි.
යේ රැඳවිවයකු බන්ධනාගාරය තුළ වරදක් සිදුකළ බවට ව ෝදනා එල්ල ූ විට ඒ පිළිබඳ විභාග කිරීම සඳහා
බන්ධනාගාර විනිශේ ය සභාවක් කැඳවා දඬුවේ පැමිණවිය හැකිය. වමහි තීන්දු ලබාදීම සඳහා සාමානයවයන්
දසේත්රික් අධිකරණ විනිසුරුවරවයකු කැඳවන අතර එවසේ ලබාදය හැකි උපරිම දඬුවම වසර 5ක සිර දඬුවමයි.
වමවසේ විනිශේ ය සභාව මගින් ලබාවදන දඬුවම චුදතයා ඒ වනවිටත් විඳිමින් සිටින සිර දඬුවවමහිම දගුවක්
වන බව වපන්වා දය යුතුය.

වමම නඩු විභාගයන් අධිකරණයක වනාපවත්වා බන්ධනාගාරය තුළ ම සිදුවකවරන විට එහි අපක්ෂපාති
බව පිළිබඳ ඔවුනට ගැටළු පැනනැවගන බව සිරකරුවවෝ පැවසූහ. සිරකරුවන්ට තමන් වවනුවවන් කතා
කිරීමට ඉදරිපත් විය හැකි කිසිවවකු වනාමැති බැවින් ඔහු දැඩි අවාසිදායක තත්වයකට මුහුණ වදන අතර
විශාල බල අසමතුලනයක් එහිදී ඇතිවේ. සිරකරුවන්ට තමන් වවනුවවන් වපනී සිීමට නීතිඥයන්
කැඳවීවේ අවසේථාව සාමානයවයන් ලබාදුන්නද බන්ධනාගාරයට නීතිඥයන් කැඳවීම අතිවර්ක වියදමක්
දැරීමට සිදුවන තත්වයකි. ඒ වහේතුවවන් සාමානයවයන් සිදුවන්වන් සිරකරු තමන් විසින්ම විනිසුරු
ඉදරිවයහි කරුණු දැක්වීමයි. සිරකරුවන්වේ ව ෝදනාව වන්වන් විනිසුරුවරුන් කිසිදු කරුණු විමසීමකින්
වතාරව හුවදක් බන්ධනාගාර නිලධාරීවරුන්වේ ප්රකාශයන් මත පදනේව තීන්දු ගන්නා බවයි. වමය
පක්ෂග්රාහිත්වවේ සලකුණකි.
පහර කෑමකට ලක්වීමට ප්රධානතම වහේතුවක් වලස තහනේ රවයයක් තමන් සන්තකවේ තබාගැනීම
හැඳින්විය හැකි වුවද බන්ධනාගාරයට තහනේ රවය රහවසේ වගන ඒමට නිලධාරින් සේබන්ධ බවත්, වේ
පිළිබඳව නීතිය පිළිබඳ අමාතයිංශවේ හා බන්ධනාගාර වදපාර්තවේන්තුවේ වජයෂේඨ දැනුවත් බවත් සෑම
බන්ධනාගාරයකම රැඳවිවයෝ ව ෝදනා කළහ. තහනේ රවය බන්ධනාගාර තුළට රැවගන ඒවමන් වැළකීම
වේ වන විට බන්ධනාගාර වදපාර්තවේන්තුව මුහුණ වදන බරපතලම ගැටළුවක් බව වකාමිසම වවත
විවශේෂවයන් දන්වනු ලැබිණ. එපමණක් වනාව බන්ධනාගාරයට තහනේ රවය ඇතුළු වීම වැළක්වීම සඳහා
ශරීර හා පාර්සල් සේකෑනර් යන්ර හඳුන්වා දීම වැනි නව ප්රතිපත්ති වගන ඒම හා නිලධාරීන්ට එවරහිව විනය
ක්රියාමාර්ග ගැනීම සිදුකළ ද තවදුරටත් බන්ධනාගාර වදපාර්තවේන්තුවට වමම තත්වය සාර්ථකව සමනය
කිරීමට හැකියාව ලැබී නැත. වේ අනුව තහනේ රවය රහවසේ වගන ඒම වැළක්වීමට නේ එවැනි දුෂණ ක්රියා
වර්ධනය වකවරහි තුඩු වදන මුලික වහේතු හා පද්ධතිවේ වදෝෂ සැලකිල්ලට ගත යුතු බව පැහැදලිය. වමවැනි
නීති විවරෝධී ක්රියාවන් සිදුවිය හැකි සිංකීර්ණ පරිසරයක සිරකරු-නිලධාරි බල අසමතුලනය හා එක්ූ කළ
බන්ධනාගාර නිලධාරින් විසින් රහවසේ වගන එන තහනේ රවය සඳහා ඔවුනට දඬුවේ වනාකර රැඳවියන් හට
දඬුවේ පැමිණවීවේ විශාල අවදානමක් පවතී. වමවැනි සිංසිද්ධීන් බන්ධනාගාර තුළ තහනේ රවය පැතිරීම
වැළක්වීමට බාධා පමුණුවනු ඇත.

10. බන්ධනාගාර තුළ සිදුවන මරණ
අධයයනවේදී බන්ධනාගාර තුළ සිදුවන මරණ පිළිබඳ විමසුේ කරන අතරතුර වකාමිසමට රැඳවුේ භාරවේ
සිටින සිරකරුවන්වේ මරණවලට වහේතු වශවයන් දැක්විය හැකි වපාදු රටාවන් ගණනාවක් අනාවරණය
කරගත හැකි විය. බන්ධනාගාර නිලධාරින් හා රැඳවියන් විසින් මුදාහරිනු ලබන ප්ර ණ්ඩත්වය වහේතුවවන්
අවසානවේදී මරණය සිදුවන අවසේථා ද දක්නට ලැබිණ. වකාමිසම වවත වාර්තා ූ වමවන් සෑම සිදුවීමකදීම
අදාළ රැඳවියා වබාවහෝ විට මත්රවය වනාමැති වීවමන් වහෝ මානසික වයාධියක් වහේතුවවන් පිඩා විඳිමින්
සිටි අවයකු වුවේය. වේ වහේතුවවන් ඔවුන් වනාසන්සුන්තාවයක් ඇති කළ විට එය මර්දනය සඳහා
ප්ර ණ්ඩත්වය මුදා හැර තිබුණි.
සිරකරුවවකු බන්ධනාගාරයට ඇතුළත් වන අවසේථාවේදී ඉන් වපර ඔහුවේ ශරීරවේ වන තුවාල කැළැල්
ආදය සටහන් කිරීම සඳහා ඔහු ඡායාරුපගත කිරීම හා හඳුනා ගැනීවේ සලකුණු සටහන් කිරීම ඉතා වැදගත්
වන බව වකාමිසමට අනාවරණය විය ඒ අනුව යේ රැඳවිවයකුට පහරදීමක් සිදුවුවේ බන්ධනාගාරයට ඇතුළු
වීවමන් පසුවද වනාඑවසේ නේ ඉන් වපරාතුවද යන්න පිළිබඳ කාල නිර්ණයක් සිදුකළ හැකිය.
වකවසේවවතත්, සන්ධයා කාලවේදී බන්ධනාගාරවලට රැවගන එන රැඳවියන් පරික්ෂාවට ලක් වකවරනුවේ
පසු දනවේදී ය. ඒ නිසා නව සිරකරුවවකු ලියාපදිංචියට වපර පළමු රාත්රිවේදී පහර කෑමකට ලක් ූවේද

යන්න තීරණය කිරීමට වහෝ අත්අඩිංගුවට පත්වීවේදී තුවාල සිදුූවේද යන්න තීරණය කිරීමට අපහසු වේ.
තමන් විසින් තමන්ට ම හානි පමුනුවාගන්නා හා සියදවි නසාගැනීවේ නැඹුරුවක් ඇති රැඳවියන්
සේබන්ධවයන් බන්ධනාගාර පාලනාධිකාරිය කටයුතු කරනුවේ ඔවුන් හුදකලා කිරීවමනි. මානසික
වරෝගවලින් පිඩා විඳින්නවුන්වේ වරෝග ලක්ෂණ උත්සන්න වීමත් සමග ඔවුනට අවශය වවදය ප්රතිකාර
වනාලැබීමත් වහේතුවවන් සියදවි නසාගැනීවේ නැඹුරුව තවදුරටත් වර්ධනය විය හැකි අතර රැඳවිවයෝ එයට
වගාදුරු වවති.
වවදය ප්රතිකාර ප්රමාද වීම, විවශේෂවයන් රාී කාලවේදී හදසි වවදය ප්රතිකාර ලබාදය යුතු අවසේථාවලදී
එම ප්රතිකාර ප්රමාද වීම නිසා රැඳවියන්වග මරණ සිදුූ අවසේථා වාර්තා වේ. වසෞඛ්ය පහසුකේ පිළිබඳ
වකාටවසේදී සාකච්ඡා කළ පරිද රාී කාලවේදී අවශය වවදය ප්රතිකාර වනාලැබීම බන්ධනාගාර වසෞඛ්ය
වසේවාවේ ඇති ප්රධාන දුර්වලතාවයකි. වේ වහේතුවවන් රැඳවියන් මරණයට පත්ූ අවසේථා පිළිබඳ රටාවක්
වකාමිසවේ අවධානයට ලක් විය. රැඳවියන් මරණයට වගාදුරු ූ වබාවහෝ අවසේථාවන් වාර්තා වන්වන් රාී
කාලවේදී වන අතර අධීක්ෂණ හා මුර සිං ාර සඳහා අවශය තරේ නිලධාරින් වනාමැති වීම වමන්ම
කඩිනමින් නිලධාරින් අවශය පියවර වනාගැනීම වහේතුවවන් වමම මරණ වබාවහාමයක් සිදුූ බව
නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.
රැඳවුේ භාරවේදී සිදු ූ සෑම මරණයක් පිළිබඳවම අධිකරණමය විමර්ශනයක් සිදුවකවරන බව වකාමිසමට
දන්වනු ලැබුවද බන්ධනාගාර පාලනාධිකාරිය විසින් සකසේ වකවරනුවේ ප්රධාන කාර්යාලයට ඉදරිපත් කිරීම
සඳහා මරණයට අදාළ මුලික පසුබිම සඳහන් කරමින් සැකසු ලිපිවගානුවක් පමණි. මරණයට පත් ූ
තැනැත්තාවේ ලිපිවගානුවවහි මරණයට වහේතුව වහෝ ඒ පිළිබඳ විමර්ශන වාර්තා කිසිවක් ඇතුළත් වනාවේ.
වේ වහේතුවවන් වවදය ප්රතිකාර වනාලැබී යාම වැනි එයට වහේතු ූ කරුණු හඳුනාගැනීම මගහැරී යයි.
බන්ධනාගාර තුළ නඩත්තු වකවරන මරණ වාර්තා පරිශීලනවේදී එම මරණවලට වහේතු සාධක ූ කරුණු
පිළිබඳ ප්රමාණවත් දත්ත ඇතැේ වාර්තාවල වනාතිබීවමන් බන්ධනාගාර තුළ සිදුවන මරණ පිළිබඳ පුර්ණ
අන්තර් ක්රියාවලියක් වනාමැති වීවේ අඩුව මැනවින් වපන්වා වදයි. දත්ත නිවැරදව වාර්තා වනාවන බැවින්
එවන් සිදුවීේවලින් සිය දුර්වලතා හඳුනාගනිමින් බන්ධනාගාරවේ ක්රියාවලිය හා පද්ධතිය නිවැරද
කරගැනීවේ අවසේථාව ද අහිමි වී යයි. දැඩි වභෞතික හා මානව සේපත් හිඟය සමග වමවන් දුර්වලතා ද එක්
ූ කල අවදානේ සහිත රැඳවියන්ට බන්ධනාගාරය තුළ ඉතා අනතුරුදායක පරිසරයක් ඇති කරයි.
වකාමිසවේ මහත් විසේමයට වහේතු ූවේ බන්ධනාගාර තුළ සිදුවන මරණ පිළිබඳව ඔවුන් දක්වන උදාසීන
ප්රති ාරයයි. ඉන් ගමය වන්වන් සිරගතව සිටින්නකුවේ ජීවිතය වටිනාකමින් අඩු බවක් වනාවේද?
බන්ධනාගාර තුළ සිදුවන මරණ පිළිබඳ අධිකරණමය වනාවන විමර්ශනයන් මුලික වශවයන්
සිදුවකවරනුවේ මානව හිමිකේ වකාමිසම මගිනි.

II ක ොටස : පුනරුත්තොපන ක්රමකේදය

11. බන්ධනාගාරගතවුවන් පුනරුත්තාපනය
ශ්රී ලංකාවේ දණ්ඩන ක්රමවේදවේ ප්රධාන දුර්වලතාවයක් වන්වන් පුනරුත්තාපනවේදී වපෞද්ගලිකායනය සිදු
වනාකිරීමයි. ශ්රී ලාංකික දණ්ඩන ක්රමවේදවේදී රැඳවියන්වේ වපෞද්ගලික හැකියාව, කැමැත්ත වහෝ වපර
වෘත්ීන් පිළිබඳව සලකමින් සුදුසු පුනරුත්තාපන වැඩසටහකන් වවත වයාමුකිරීමක් දක්නට වනාමැත.
බන්ධනාගාරවල පුනරුත්තාපනය වපෞද්ගලිකායනය වුවවහාත් රැඳවියන් පුනරුත්තාපනය වකාට
සමාජයට සාර්ථක වලස නැවත මුදාහැරිම ඉහළ යනු ඇත. වකවසේවවතත්, පවතින ක්රමවේදවේදී නිදහසේ
වීවමන් පසුව සාර්ථක වලස ජීවවනෝපායකට වයාමුවීම සඳහා හැකියාවන් සංවර්ධනය කරගන්වන් සිය
ගණනක් වූ සිරකරුවන්වගන් කිහිපවදවනකු පමණි. වේ වවනුවවන් ආවසේික වැඩසටහන් කිහිපයක්
පමණක් ඇතැේ බන්ධනාගාරවල සේථාපිත කර ඇති බව වකාමිසම අනාවරණය කවළේය. උදාහරණ වලස,
මුලික භාෂාමය හා වේඛනමය හැකියා සංවර්ධනය සඳහා සිරකරුවන්ට භාෂා පන්ති පැවැත්වුණද ඒ සඳහා
උනන්දු වවමින් අතරමග ඇණහිටී ද්විතියික අධයාපනය සේපුර්ණ කර ජාතික විෂයමාලාව අනුව උසසේ
අධයාපනය ලබාගැනීවේ අවසේථාව උදා කරගන්වන් කිහිපවදවනකු පමණි.
පුනරුත්තාපනවේ මුලික වමවලම වලස ආගමික හා අධයාත්මික දැනුම ලබාදීම සලකමින් බන්ධනාගාරවේ
එවන් වැඩසටහන් සුදානේ වකරුණද එම වැඩසටහ ආමන්රණය කරනුවේ වබෞද්ධයන් හට පමණි.
සමසේතයක් වලස සියලු බන්ධනාගාරවල කණ්ඩායේ උපවද්ශනය හා මත්රවය පුනරුත්තාපනය වැනි
අවනකුත් ක්රමවේදයන් උපවයෝගී කර වනාගන්නා අතර පාලනාධිකාරය බාහිර ආයතන සමග සේබන්ධ
වන කුඩා පරිමාණවේ සේථානවල පමණක් වේවා ක්රියාත්මක වන ආකාරය දැකගත හැකිය. බන්ධනාගාරය
තුළ ක්රියාත්මක වකවරන වෘත්ීය වැඩසටහන් වලස වපදවර්රු කර්මාන්තය, ගවඩාේ සැකසීම,
කෘෂිකර්මාන්තය හා වෑේින් කර්මාන්තය වපන්වා දිය හැකිය. වමම වැඩසටහන් අධයයනවේදී වපනී
යන්වන් රැඳවියන් හට නිදහස ලැබීවමන් පසු ප්රමාණවත් ආදායමක් ලබාගත හැකි ජීවවනෝපායකට අවශය
හැකියා වර්ධනය සඳහා විවිධාකාර නව වැඩසටහන් හඳුන්වා දීවේ අවශයතාවයයි. එයට අමතරව දැනට
පවතින පුනරුත්තාපන වැඩසටහන් සඳහා ද ප්රමාණවත් තරේ මුදේ ප්රතිපාදන වනාලැවබන බැවින් රැඳවියන්
යේපැනගිය, අබලන් වූ වමවලේ භාවිතවයන් වැඩ කරන ආකාරය හා නිසි උපවදසේ ලබාදීමට දක්ෂ
උපවද්ශකවරුන් වනාමැති වීම දැකගත හැකිය. වමවන් වහේතු නිසා රැඳවියන් කැපවීවමන් එම වැඩසටහන්
වලට එකතු වී කටයුතු කිරීමට අධධර්යය වවති. වේ සියේල නිසා බන්ධනාගාර පුනරුත්තාපන
වැඩසටහන් හරහා රැඳවියන් තුළ ධනාත්මක වවනසක් ඇතිකිරීමට වහෝ සමාජයට මුදාහැරීවමන් පසු ඔවුන්
නැවත අපරාධ වවත වයාමුවීම වැළක්වීමට වහෝ අසමත් වවයි.
අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ පද්ධතිවේ වකාටසක් වන සියලු වදනා අතරින් බන්ධනාගාර තුළ සාර්ථක
පුනරුත්තාපන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම මගින් රැඳවියන් තුළ සැබෑ පරිවර්තනයක් ඇතිකිරීම හා එයින්
ලැබිය හැකි වාසි පිළිබඳ ව වඩාත් විශේවාසය තබා ඇත්වත් බන්ධනාගාර නිලධාරින් හා පුනරුත්තාපන
නිලධාරින් බව වකාමිසමට වපනී ගිවේය. වකවසේවවතත්, ඔවුන්වේ දැක්ම පද්ධතික බාධකයන් මගින්
වළක්වා ඇත. ප්රතිපාදන හා සේපත් හිඟය, විවශේෂවයන් පුනරුත්තාපන හා උපවද්ශන නිලධාරීන්වේ හිඟය
බන්ධනාගාර තුළ ඵලදායි පුනරුත්තාපනයක් සිදුකිරීමට වනාහැකි වීවේ මුලික අවහිරතාවය වලස දැක්විය
හැකිය. බන්ධනාගාර සමග සේබන්ධ වීමට බාහිර සංවිධාන තුළ පවතින පැකිළිම වේ ගැටලුව තවදුරටත්
සංකීර්ණ කරයි. එයින් පැහැදිලි වන්වන් විවශෝධන ආයතන සිරකරුවන්ට දඬුවේ ලබාදීවේ ඒකක වනාව
ඔවුන් පුනරුත්තාපනය කිරීවේ ඒකක වලස සැලකීමට සමාජය හා රජය තුළ ආකේපමය වවනසක්

ඇතිකළ යුතු බවයි. එවිට වේ පුනරුත්තාපන වැඩසටහන් සඳහා ලබාවදන මානව හා වභෞතික සේපත්
අනාගත ආවයෝජනයක් වලස සලකමින් වර්ධනය කළ හැකිය. තමන්ට විවශෝධන ප්රතිපත්තිවලට අදාළ
වඩාත් ඵලදායි ක්රමවේදයන් පිළිබඳව වැිදුර පුහුණුව අවශය බව පුනරුත්තාපන නිලධාරින් විසින් ම පිළිගනු
ලැබුහ. වර්තමානවේදී බන්ධනාගාර පුනරුත්තාපන වැඩසටහන්වල කාර්යක්ෂමතාව නියාමනය කරමින්
තවදුරටත් ඒවා සංවර්ධනය කළ හැකි ආකාර පිළිබඳ පසු විපරමක් වහෝ ඇගයීමක් සිදුවන්වන් අේප
වශවයනි. වමයට මුලික වහේතුව වන්වන් පුනරුත්තාපන අංශවේ වබාවහෝ කාර්යයන් සිදුකිරීමට තරේ
ප්රමාණවත් පුනරුත්තාපන නිලධාරින් ප්රමාණයක්, බඳවා ගැනීවේ පටිපාටිවේ වනාසිටීමයි.
වමම දුර්වලතා පිළිබඳව තමන් බන්ධනාගාරය තුළ ඵලදායි වලස කාලය වනාවගවන බවට හැවඟන
සිරකරුවන් විසින් ද වපන්වා වදනු ලබයි. බන්ධනාගාරගත කිරීවේ වක්න්ීය අරමුණ වන අපරාධ වැළක්වීම
වේ හරහා තර්ජනයට ලක් වේ.

12. බන්ධනාගාර වැඩ
බන්ධනාගාර වැඩ වල මුලික අභිප්රාය යේ කුසලතාවයක් වර්ධනය කරගන්නා අතරතුර සිරකරු තුළ වගකීම
පිළිබඳව හැඟීමක් ඇතිකරමින් සුදුසු අයුරින් ධදනිකව රාජකාරියක නිරත කරවීමයි. රැඳවියනට වේ
ආකාරවයන් බන්ධනාගාර කාර්යාලවේ වසේවය කිරීම, බන්ධනාගාර කටයුතු සඳහා භාණ්ඩ වබදාහැරිම වහෝ
වැඩ සඳහා මුදාහැරීවේ ක්රමවේදය යටවත් බන්ධනාගාරවයන් පිටත වැඩ කිරීම ආදී විවිධ රාජකාරිවල
නියැළිය හැකිය. එවසේම වකටිකාලීන සිර දඬුවේ විඳින වහෝ වකටි කාලයකින් මුදා හැරීමට නියමිත,
නිලධාරීන්ට අකීකරු වීම පිළිබඳ ව ෝදනා වනාමැති සිරකරුවන් හට විවෘත සිර කඳවුරු වහෝ වැඩ
කඳවුරුවලට යා හැකිය. විවෘත කඳවුරු තුළ වඩු වැඩ වහෝ වෑේින් වැඩ ආදී කර්මාන්ත කණ්ඩායේ දක්නට
ලැබුණ ද එහි වක්න්ීය අවධානය වයාමුවනුවේ කෘෂිකර්මාන්තය වකවරහි ය. මුදාහැරීවමන් පසු
ජීවවනෝපාය සකසේ කරගැනීමට උපකාරයක් වනාවන බැවින් වමය සිරකරුවන් පුනරුත්තාපනවයහි ලා
සීමාවන් ඇතිකරයි. උදාහරණ වලස, විවෘත බන්ධනාගාර වහෝ වැඩ කඳවුරුවල කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල
වයවදන සිරකරුවන් මුදාහැරීවමන් පසු ජිවත් වන්වන් නාගරික ප්රවද්ශයක නේ ඔවුනට තමන් ලැබූ
අත්දැකීේවලින් නිසි ප්රවයෝජන ගත වනාහැකි වේ. කාන්තා රැඳවියන්වේ වැඩ බන්ධනාගාරය ඇතුළත
පිරිසිඳු කිරීේ හා වවනත් සුළු කටයුතුවලට පමණක් සිමා වේ.
බන්ධනාගාර පරිශ්ර වල වැඩ බිේ සඳහා අවශය සේවාභාවික හිරු එළිය, වාතාශ්රය හා ආරක්ෂාව වැනි සාධක
අවේක්ෂිත මට්ටමට වනාපවතිනුවේ ඒවා වබාවහෝවිට පැරණි අබලන් වූ වගාඩනැගිලි හා මඩු තුළ
පවත්වාවගන යන බැවිනි. වකාමිසම විසින් වමවන් වැඩ බිේවල අනතුරුදායක සේථාන වබාවහාමයක්
අනාවරණය කරගනු ලැබූ අතර ඒවාවයහි වසේවය කරන රැඳවියන් හට ආරක්ෂිත උපාංග ආදිය වනාමැති
තරේ ය. රැඳවියන්වේ වැඩ තත්වය පිළිබඳව ධවදයවරුන්වේ නිසි නියාමනයක් සිදු වනාවන බැවින් හා
වැිදියුණු කරගත යුතු වද් පිළිබඳ නිර්වද්ශ ඉදිරිපත් කිරීමක් වනාවන බැවින් එම වැඩ පරිසර අහිතකර හා
අනාරක්ෂිත සේවභාවවයන්ම පවී. රැඳවියන් පවසන අන්දමින් ඔවුනට ප්රමාණවත් තරේ විවේකය වහෝ සිය
වපෞද්ගලික කටයුතු කරගැනීමට අවසේථාවක් වනාලැවබන බැවින් ඔවුහු එය දඬුවමක් වලස විනා තම
කාලය ප්රවයෝජනවත් වලස ගතකිරීමක් වලස වනාසලකති. විවෘත හා වැඩ කඳවුරුවල සිටින රැඳවිවයෝ
තමන්ට සතිවේ දින 7 ම වැඩ ක්රිරීමට සිදුවන බවට පැමිණිලි කරති.
සුදුසු උපකරණ හා නවීන වමවලේ වනාමැති බැවින් වැි කාලයක් හා ශ්රමයක් වැයකරමින් දෑතින් සියලු
වැඩ කිරීමට සිදුවන බවට ද රැඳවිවයෝ පැමිණිලි කරති. වමයට පුහුණු උපවද්ශකවරුන්වේ වසේවය අවශය

බව කර්මාන්ත හා කුසලතා සංවර්ධන වකාමසාරිසේවරයා පුන පුනා අවධාරණය කළ ද ඒ සඳහා අතිවර්ක
මුදේ ප්රතිපාදන වවන් කළ යුතුව ඇත.
බන්ධනාගාරවයන් පිටත වැඩකිරීවේ ක්රමවේදය යටවත් ප්රමාණවත් තරේ වේතනයක් ලැබුණද
බන්ධනාගාරය ඇතුළත වසේවය කිරීම වවනුවවන් රැඳවියන්ට හිමිවන්වන් ධදනිකව සත කිහිපයක් පමණි.
පසුගිය වසර 35 පුරාවට රැඳවියන්වේ දීමනා අනුපාතය පිළිබඳව සංවශෝධනයක් සිදුවකාට වනාමැති අතර
1 වශ්රේණිවේ රැඳවිවයකුට ලැවබන්නා වූ අවම ධදනික වේතනය රුපියලකි. 4 වශ්රේණිවේ රැඳවියන් ලබන
ඉහළම ධදනික වේතනය රු. 2.50කි.
බන්ධනාගාරවයන් පිටත වැඩ කරමින් ආදායමක් ලැබීවේ අවසේථාවන් ඉතාමත් සීමා සහිත වේ. එවසේම
නිශේිත ප්රතිපත්ීන් තිබුණද වැඩ සඳහා මුදාහැරීවේ ක්රමවේදය නිසි වලස ප්රවයෝජනයට වනාගන්නා බව
වකාමිසවමහි නිරීක්ෂණයට ලක් විය. වස සඳහා මුදාහැරීවේ ක්රමවේදය අනුව රැඳවියන් රාජය වහෝ
වපෞද්ගලික ආයතන මගින් වසේවයට වයදවිය හැකි අතර ඔවුහු දිනපතා එම ආයතනවල වසේවය කරමින්
තම දඬුවේ කාලය තුළදීම සාමානය වසේවකවයකුට හිමි වැටුප ලබාගනිති. වසේවයට මුදාහැරිම පිළිබඳ
ක්රමවේදය යටවත් බන්ධනාගාරවයන් පිටත නවාතැන් ගැනීමට සිරකරුට අවසේථාව තිබුණද වර්තමානවේදී
වමවසේ පිටත වසේවය කරන සෑම රැඳවිවයකුම දිනය අවසානවේදී වපරළා බන්ධනාගාරයට පැමිවණයි.
මුලික ධවදය පරීක්ෂණවේදී වැඩ කිරීමට නුසුදුසු යයි වර්ග වකවරන රැඳවියන් පවා සිය නිර්වද්ශයන්
වනාසලකා හරිමින් බන්ධනාගාරය තුළ වසේවවේ වයාදවන බව ධවදය නිලධාරීහූ වකාමිසමට දන්වා
සිටියහ. වරෝගාතුරව සිටියදී පවා තමන්ට වැඩ කිරීමට සිදුවන බවට ඇතැේ බන්ධනාගාරවල රැඳවිවයෝ
පැමිණිලි කළහ.

13. නියමිත කාලයට වපර මුදාහැරීවේ ක්රමවේදය
පුනරුත්තාපන ක්රමවේදවේ අවසන් අරමුණ වන්වන් රැඳවියන් තුළ යහපත් හා ප්රතිසංසේකරණාත්මක
ර්යාවක් ඇතිකිරීමයි. ඒ හරහා නියමිත කාලයට වපර බන්ධනාගාරවයන් මුදාහැරීමයි. මරණ දඬුවම හිමි
වූ හා ජීවිතාන්තය වතක් සිර දඬුවේ නියම වූ සිරකරුවන් හට අවනකුත් සිරකරුවන් වමන් නියමිත කාලයට
වපර නිදහස ලැබීමට නේ ඔවුන් නිශේිත සිර දඬුවේ වකාන්වද්සිවලට මාරු විය යුතුය. වමම පියවර ගැනීම
සඳහා දඩසමාව හා ඇගයීේ ක්රමවේදයක් භාවිත වකවරන අතර නිවාඩු ලැබ නිවවසට වගාසේ සිටින කාලවේ
ර්යාව මත පදනේ ව සිරකරුවන් හට වමවසේ මුදාහැරීවේ බලපරයක් ලැවේ.

13.1 නයාවද්ශ කමිටු
නයාවද්ශ කමිටු යනු අධිකරණ අමාතයංශය මගින් මරණ දඬුවම, ජීවිතාන්තය වතක් සිර දඬුවමකටත්,
ජීවිතාන්තය වතක් සිර දඬුවම 20 වසරක සිර දඬුවමකටත් ලිහිේ කරමින් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීමට
ජනාධිපතිවරයා වවත ඉදිරිපත් කරන කමිටුවයි. වපර කී ඇගයීේ ක්රමවේදය හා අනුබද්ධව වේ නයාවද්ශ
ක්රියාවලියද අීතවේදී අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වකරිණ. එවහත්, ඇගයීේ සමගම වේ නිතය නයාවද්ශ
ක්රියාවලියද අවහෝසි කරනු ලැබ ඇත. වේ වනවිට අමාතයවරයාවේ අභිමතය අනුව හදිසි කමිටු සේථාපිත
කිරීම පමණක් සිදුවේ. රැඳවිවයකු විසින් සිදුකළ වරද ඉන් පසු ක්රියාත්මක වන පුනරුත්තාපනය වකවරහි
බලවනාපාන අතර ඔහු පුනරුත්තාපනය වී ඇතිද යන්න වකවරහි බලපානුවේ බන්ධනාගාරය තුළ ඔහුවේ
විනය හා දඬුවේ කාල සීමාව අතරතුර ඔහු සහභාගී වූ වෘත්ීය පුහුණුව ආදියයි.

නයාවද්ශ ක්රියාවලිය තුළ දුර්වලතා ගණනාවක් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. අමාතයවරයාවේ මනාපය පරිදි
හදිසි කමිටු සේථාපනය වකවරන බැවින් වර්තමානවේදී එහි විනිවිදභාවය පිළිබඳව යේ ගැටළු පැනනගියි.
නිශේිතව ම සේථාපනය කරන ලද කාර්ය පටිපාටියක් හා නිර්ණායකයන් වනාවීම වහේතුවවන්
අත්තවනෝමතික ීරණවලට එළඹීවේ අවදානම හා විවිධ කමිටු මගින් එකිවනකට වවනසේ සාධකවලට
ප්රමුඛතාවයක් ලබාදීවේ අවදානම ද වමහි පවී. බන්ධනාගාර වකාමසාරිසේ වජනරාේවරයාට අනුව
“නයාවද්ශය වරප්රසාදයක් මිස අයිතියක් වනාවන” බැවින් සිරකරුට කමිටුවේ ීන්දුවට එවරහිව අභියා නා
ඉදිරිපත් කිරීවේ අවසේථාවද හිමි වනාවේ. එවසේම සිරකරුවේ ඉේලීම ප්රතික්වෂේප කිරීමට වහේතු දැක්වීමක් ද
වමහිදී සිදුවනාවේ.

13.2 ඇගයීේ
බන්ධනාගාර ආඥාපනත අනුව බන්ධනාගාරගතවුවකුවේ පුනරුත්තාපන ප්රගතිය නියාමනය සඳහා සෑම
සිේ වසරකරටම වරක්, එනේ, සිේවන, අටවන, වදාවළාසේවන, දහසයවන හා විසිවන වසරවලදී
ඇගයීේවලට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඊට අදාළව අමාතයංශය විසින් අදාළ රැඳවියාවේ දඬුවම ලිහිේ කිරීම,
අඩුකිරීම වහෝ පුනරුත්තාපිත පුද්ගලයන් මුදාහැරිම පිළිබඳ නිර්වද්ශ සකසේ වකාට ජනාධිපතිවරයාවේ
අනුමැතියට ඉදිරිපත් වකවර්. දඬුවේ කාල සීමාව පිළිබඳව වනාසලකමින් සෑම රැඳවිවයකු සඳහා ම වමම
ක්රියා පටිපාටිය අදාළ වේ.
බරපතල අපරාධකරුවන් හා මරණයට ීන්දු වූවන් “වේලාසනින්” නිදහසේ වකවරන බවට වූ මහජන මතය
නිසා අධිකරණමය, සමාජමය හා වද්ශපාලනමය වශවයන් සිදුකළ බලපෑේ හා විවරෝධතා වහේතුවවන් වමම
ඇගයීේ ක්රමවේදය 2001 වසවර්දී අවහෝසි කරනු ලැබිණ. වකවසේවවතත්, අනිවාර්ය අවශයතාවය
වහේතුවවන් සෑම රැඳවිවයකු පිළිබඳව ම සියලු බන්ධනාගාරවල වමම ඇගයීේ වාර්තා සකසේ වකවරන බව
වකාමිසමට දන්වා සිටින ලදී. වමම වාර්තා අධිකරණ අමාතයංශයට හා ජනාධිපති කාර්යාලයට පවා
වයාමුකරනු ලැවේ. එවහත් ඒ පිළිබඳ කිසිදු ඉදිරි පියවර ගැනීමක් ඉන් ඔේබට සිදු වනාවේ. රැඳවියන් හට
යහපත් ර්යාවවන් යුතුව සිටීමට වමන්ම පුනරුත්තාපන ක්රියාවලියට වයාමුවීම සඳහා වමවසේ ඇගයීේ
ක්රියාවලිවයන් පසුව නියමිත කාලයට වපර මුදාහැරිම අභිවේරකයක් වලස භාවිත කළ හැකි බැවින් වමය
ඉතාමත් ඵලදායි ක්රමවේදයක් වන බවත් කාර්යක්ෂම විවශෝධන ප්රතිපත්තියක් වන බවත් වජයෂේඨ
බන්ධනාගාර නිලධාරීහූ වකාමිසමට දැනුේ දුන්හ. නිරන්තරවයන් ඉහළ යන රැඳවියන්වේ ධාරිතාවය
පාලනයට වමන්ම දීර්ඝ කාලින සිර දඬුවේ වහේතුවවන් ඇතිවන ශාරීරික හා මානසික බලපෑේ අවම
කිරීමටත් පිළියමක් වලස වරින් වර ක්රමානුකුලව සිදුවකවරන ඇගයීේ ප්රතිසේථාපනවයහි වැදගත්කම ඔවුහු
හුවාදැක්වූහ.

13.3 දඬුවමින් සමාව දීම
සමාව දීවේ ලකුණු යනු යහපත් ර්යාව හා ඵලදායිතාව වවනුවවන් ධදනිකව රැඳවියන් හට ලකුණු
පිරිනැමීවේ ක්රමවේදයකි. වමහි ප්රතිඵලයක් වලස රැඳවියා හට ඔහුට හිමි දඬුවේ කාලවයන් වකාටසක්
අඩුකරගනිමින් නිදහස ලැබිය හැකිය. වේ සමාව දීවේ ලකුණු සෑම රැඳවිවයකුම බන්ධනාගාරයට ඇතුළත්
වන දින හා වේලාසනින් මුදාහැරිම වාර්තා කරන දින අතර කාලය තුළ ගණනය වකවර්.
වකවසේවවතත්, වේ වනවිට සමාව දීවේ ලකුණු පටිපාටිය රැඳවියන් හට යහපත් ර්යාවක් පවත්වාගැනීවේ
අභිවේරකයක් ආකාරවයන් භාවිත වනාවන බව වකාමිසමට නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. උදාහරණ වලස

රැඳවියන් දවස පුරා ප්රවයෝජනවත් කාර්යයක නියැළුණි ද වනාඑවසේ නේ, ඔවුන් වැඩ කරන සේථානවේ
වමවලේ වනාමැතිවීම වහේතුවවන් අලසව කේ ගතකවළේද යන්න වනාසලකමින් දිනපතා සියලු රැඳවියන්ට
උපරිම ලකුණු පිරිනැවමන බව වකාමිසමට දැනුේ වදන ලදී. වමවසේ නිකරුවණ් ලකුණු පිරිනැමීම
වහේතුවවන් රැඳවියන් තුළ යහපත් ර්යාවක් ඇතිකිරීවේ උත්සාහය ඵලදැරීවේ ප්රතිශතය අවම වේ.
එපමණක් වනාව වමම ලකුණු පිරිනැමීම පදනේ වන්වන් වැඩ කණ්ඩායමක දිනකට නිපදවන උපකරණ
ප්රමාණය වැනි ප්රමාණාත්මක සාධක පදනේ වකාටවගන පමණි. වමය ප්රතිඵල ඇගයීවේ සීමාසහිත
ආකෘතියකි.

13.4 නිවාස බලා යාවේ නිවාඩු
තමන්ට හිමි දඬුවමින් නිශේිත ප්රමාණයක් වගවා දැමීවමන් පසුව රැඳවියන් හට නිවාඩු ලැබ සිය පවුේ වවත
වගාසේ යේකිසි කාලයක් ගතකිරීමට අවසර ලැවේ. වමවසේ නිවාඩු ලැබීම සඳහා සෑම බන්ධනාගාරයකින්ම
සුදුසුකේ සහිත රැඳවියන්වේ ලැයිසේතුවක් සකසේ වකාට බන්ධනාගාර ප්රධාන කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කරනු
ලැවේ. සෑම බන්ධනාගාරයකම නිවාස බලා යාවේ නිවාඩු ලැබීමට රැඳවිවයකුවේ සුදුසුකේ පරික්ෂා
වකවරන කමිටුවක් පවී. වමම කමිටුව සාමානයවයන් ප්රධාන වේලර්වරයා, වජයෂේඨ සුබසාධන
නිලධාරිවයකු, විනය සේබන්ධ වේලර්වරවයකු හා වෘත්ීය පුහුණුකරුවගන් සමන්විත වන අතර වමහි
මුලසුන දරණුවේ බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයා විසිනි. සුදුසුකේ ලබන රැඳවියන්වේ ලැයිසේතුව ඉන් අනතුරුව
අධිකරණ අමාතයංශය වවත අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් වකවර්.
සමාජ වාර්තා සැකසීමට හා රැඳවියාවේ සංවර්ධනය ඇගයීමට ප්රමිතිගත ආකෘතියක් වනාමැති වීම වමන්ම
රජවේ සිදුවන වවනසේකේ වමම ක්රියාවලිවේ ප්රමාදයන් ඇතිකරන බවට රැඳවිවයෝ ව ෝදනා කරති. එවමන්ම
නිවාඩු ප්රතික්වෂේප වකවරන ඉේලුේපත් හිමි රැඳවියන් හට එවසේ ප්රතික්වෂේප වීමට වහේතු දැක්වීමක්
සිදුවනාවන බැවින් වමම ක්රමවේදවයහි විනිවිදභාවය පිළිබඳවද ගැටළු පැනනැවේ. වකවසේවවතත්,
රැඳවියන් හට එම ීන්දුවට එවරහිව අභියා නා ඉදිරිපත් කිරීවේ හැකියාව ඇත.

13.5 බලපර මණ්ඩලය
බන්ධනාගාරය තුළ රැඳවිවයකුවේ ර්යාව හා ඔහු නියමිත කාලයට වපර නිදහසේ කිරීවේ හැකියාව පිළිබඳව
අගයමින් බන්ධනාගාර නිලධාරින්, අධිකරණ අමාතයංශය හා නීතිපති වදපාර්තවේන්තු
නිවයෝජිතයන්වගන් සමන්විත කමිටුවක් වන බලපර මණ්ඩලය මගින් බලපරයක් නිකුත් කිරීවමන් ඔවුන්
මුදාහැරීවේ ක්රමවේදය වමයයි. සුදුසුකේ ලබන රැඳවියන්වේ පදිංි සේථාන වවත ක්වෂේර පරීක්ෂණවල
නියැවලමින් ඔහුට පවුවලන් හා සමාජවයන් ලැබිය හැකි සහවයෝගය පිළිබඳව පුනරුත්තාපන නිලධාරින්
වාර්තා කළ යුතු වුවද මානව හා වභෞතික සේපත් ඌනතාවය වහේතුවවන් වමම ක්රමවේදවයහි ද ප්රමාදයන්
දැකිය හැකිය.
බන්ධනාගාර තුළ කාන්තාවන් සඳහා පුනරුත්තාපන ක්රියාකාරකේ සීමාසහිත වීම හා නායකත්ව භූමිකා හිඟ
වීම වහේතුවවන් කාන්තා රැඳවියන් හට මුදාහැරිම පිළිබඳ සතුටුදායක වහේතු දැක්වීේ කිරීමට අසීරු වීම නිසා
ඔවුහු අවාසිදායක තත්වයකට මුහුණ වදති. වමම ක්රමවේදවයහි දක්නට ලැවබන තවත් දුර්වලතාවයක් නේ,
රැඳවිවයකුවේ සුදුසුකේ පරික්ෂාව සේබන්ධවයන් බලපර මණ්ඩලයට භාවිතා කළ හැකි කිසිදු ලිඛිත
ප්රතිපත්තියක් වහෝ මාර්වගෝපවද්ශයක් වනාවීමයි. එම කමිටුවල ක්රියාකාරිත්වය සේමත ක්රියා පටිපාටියකට
අනුව සේිර ප්රතිපත්තියකින් ක්රියාත්මක වනාවීමද වමහි දුර්වලතාවයකි. වමවසේ විෂයානුබද්ධ ප්රමිීන් හා

විනිවිදභාවයක් වනාමැති වීම යනු කමිටු සාමාජිකයන්වේ පක්ෂපාතිත්වයන් හා මතවාදයන් ීන්දුවලට
බලපෑ හැකිවීමයි. වමම කමිටුව මගින් ප්රතික්වෂේප වකවරන ඉේලුේපත් සේබන්ධවයන් වහේතු දැක්වීමක්ද
සිදු වනාවේ. වදපාර්තවේන්තු ක්රවේඛය අනුව ප්රතික්වෂේපිත අයදුේකරුවන්ට කැමති නේ අභියා නා
ඉදිරිපත් කළ හැකිවන වසේ මුදාහැරුණු රැඳවියන්වේ නේ ප්රදර්ශනය කළ යුතුය. ඒ අනුව රැඳවියන් හට
අභියා නා ඉදිරිපත් කළ හැකි වුවද අධිකරණ අමාතයංශවේ අතිවර්ක වේකේ (නීති කටයුතු) විසින් ප්රකාශ
කරන ලද්වද් එවසේ අභියා නා ඉදිරිපත් කිරීමට රැඳවියන්ට අයිතියක් වනාමැති බවයි. රැඳවිවයකුවේ
පුනරුත්තාපිත මට්ටම වසර ගණනාව පුරා ඔහු සේබන්ධව වූ ක්රියාවන් හා ඔහු වහබවූ තනතුරු මත විනිශේ ය
වකවරන බැවින් සතය වශවයන්ම පුනරුත්තාපනය වුවද සේවභාවවයන්ම ලේජාශීලි අන්තර්වර්ී රැඳවිවයකු
හට තමන් පිළිබඳ ශක්තිමත් ඉේලීමක් සිදුකළ වනාහැකිවනු ඇත. වේ වහේතුවවන් බලපර මණ්ඩල
ක්රමවේදවේ එක් අංගයක් වලස මානසික තත්වය පිළිබඳ ඇගයීමක් ද සිදුකිරීම එම ක්රියාවලිවේ ගුණාත්මක
තත්වය වැි දියුණු කිරීමට වහේතුවනු ඇත. දඬුවේ කාලය තුළ තමන් පුනරුත්තාපනය වූ බවට ශක්තිමත්
කරුණු දැක්වීමක් සිදුකළද අදාළ රැඳවියා හට සහාය දියහැකි, ඔහු භාරගත හැකි පවුලක් වහෝ වපරළා යාමට
නිවසක් වහෝ වනාමැති කල නියමිත කාලයට වපර මුදාහැරීවේ ඉේලීේ ප්රතික්වෂේප කිරීමට සිදුවන බවද
වකාමිසම වවත වාර්තා කරනු ලැබිණ.

13.6 විවශේෂ හා වපාදු සමාව
ජනාධිපතිවරයාවේ මනාපය පරිදි විවශේෂ වහේතුවක් නිසා රැඳවිවයකු වහෝ රැඳවියන් පිරිසකවේ දඬුවේ ලිහිේ
කිරීමට වමන්ම ඔවුන් මුදාහැරීමට වන බලය ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව මගින් විධායකයට පවරනු ලබයි.
වපාදු සමාව සාමානයවයන් ආගමික උත්සව, රජවේ නිවාඩු හා අවනකුත් විවශේෂ අවසේථාවලදී ලබාවද්.
වමම සමාව ලැබීමට සුදුසුකේ ලැබීම සඳහා රැඳවියන් විසින් පුර්ව නිශේිත නිර්ණායකයන් සේපුර්ණ කළ
යුතුය. ඔවුන් හට වපාදු සමාව ලැබීම වවනුවවන් පුනරුත්තාපනය පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම අවශය
වනාවේ. බරපතල අපරාධ සිදුකළ රැඳවිවයෝ වේ සඳහා සුදුසුකේ වනාලබති.
ඉහත පියවර හදිසි ක්රියාවලියක් අනුව සිදුවකවරන අතර ජනාධිපතිවරයාවේ වහෝ අමාතයංශවේ මනාපය
මත එය රඳා පවී. ඉන් පැහැදිලි වන්වන් එම අවසේථාව වන විට පවතින වද්ශපාලනික වාතාවරණය මත
සමාව දීවේ ක්රියාවලිය රඳා පවතින බවයි. වමම ක්රියාවලිවේ සේථායිතාව හා බන්ධනාගාර තුළ යහපත්
ර්යාව වවනුවවන් ලබාවදන පාරිවතෝශිකයක් වලස වමම සමාව පැවීමට නේ, ඒ සඳහා ඒකීය හා
ප්රමිතිගත ක්රමවේදයක් පැවතිය යුතුය. වාරාන්තරව සිදුවන සමාවදීේ අවහෝසි කිරීම වකවරහි සමාව වදන
පුද්ගලයින්වේ අත්තවනෝමතික ක්රියා බලපෑ බවට ව ෝදනාවක් පවී. ඒ වවනුවට අවශය ආරක්ෂිත පියවර
ඇතුළත් කරමින් කිසිදු බලාධිකාරයක් මගින් බලය අවභාවිතා කිරීම වැළක්වීම හරහා වමම ක්රියාදාමය
තවදුරටත් ශක්තිමත් කළ යුතුය.
වමවසේ සමාව ප්රදානය කිරීම, ප්රතිෂේඨාපණ යුක්තිය පිළිබඳ අපරාධ යුක්ති ප්රතිපත්තිය හා සමග බැවඳන අතර
බන්ධනාගාරවල තදබදය අවම කිරීවේ පියවරක්ද වේ.

III ක ොටස : බන්ධනොගොරගතවුවන්කේ වික ේෂ ප්රකේදයන්

14. මරණ දඬුවමට ලක්වූවන්
ක්රෑර හා පරිවර්තනය කළ නනාහැකි දඬුවමක්ව වන බැවින්ද, ජීවිතය පිළිබඳ අයිතිය හා වධ හිංසනනයන්
මිදීනේ අයිතිය උල්ලිංඝනය නකනරන බැවින්ද, අමානුෂික හා ගර්හාත්මක දඬුවමක්ව වන බැවින්ද මරණ
දඬුවම අනහෝසි කරන නලස ශ්රී ලිංකා මානව හමිකේ නකාමිසම විසින් නිරන්තරනයන් ඉල්ීේ ඉදිරිපත්
කරනු ලැනේ.
ශ්රී ලිංකා රජය විසින් මරණ දඬුවම ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ එක්වසත් ජාතීන්නේ පමාසහනයක්ව අත්සන්
කර තිබුණද තවදුරටත් පුද්ගලයන් මරණ දඬුවමට යටත් කරමින්ද, ඔවුහු අනියත දඬුවේ කාලයක්ව
නගවමින්ද සිටිති. නේ නහේතුනවන් ඔවුන් කාලානුරූපව මුදාහැරීනේ ඵලදායි ක්රමනේදයක්වද නනාමැතිව
සමසේත බන්ධනාගාර පද්ධතියටම මහත් බරක්ව නවමින් සිටිති. නකටි කාලින සිරදඬුවේ විඳින්නනකුට
පවා දරාගත නනාහැකි අන්දනේ කටුක බන්ධනාගාර තත්වයනට මුහුණ දීමට නේ මරණ දඬුවමට ලක්ව ූ
රැඳවියන්ට සිදුනේ. ඔවුනට ඒ දුෂේකරතාවලට අසීමාන්තිකව නගාදුරු නවමින් කාල නියමයක්ව නනාමැතිව
කල්ගතකිරීමට සිදුනේ.
මරණ දඬුවමට ලක්වූවන් දරුණු බන්ධනාගාර තත්වයන් යටනත් රඳවා තැනේ. ඔවුනට දවනසේ මුළු
කාලයම බන්ධනාගාර වාට්ටටු තුළ නගවීමට සිදුවන අතර වයායාම සඳහා බැහැරට ඒමට ලැනබනුනේ
මිනිත්තු 30ක කාලයක්ව පමණි. එයද තීරණය වන්නන් ඔවුන් මුර කිරීමට අවශ්ය තරේ නිලධාරින් සිටීද
යන සාධකය මත ය. නේ මරණ දඬුවමට ලක්ව ූවන් ගණනාවක්ව අඳුරු වාට්ටටුවල ම කාලය ගතකිරීම
නහේතුනවන් විවිධ දෘෂේටි ආබාධවලට නගාදුරුවී සිටින බව නකාමිසමට දැනගැනීමට ලැබිණ. නබානහෝ
බන්ධනාගාරවල මරණ දඬුවමට ලක්වූවන් රාත්රිනේදී අගුලු ලන සිරකුටිවල වැසිකිළි පහසුකේද
නනාමැතිව රඳවා තැනබන බැවින් ඔවුනනේ දඬුවේ කාලනේ අවසානයක්ව නනාමැතිවීම නිසා දශ්ක
ගණනාවක්ව පුරා සිරකුටිය තුළ ඇති ප්ලාසේටික්ව බාල්දියකට ශ්රීර කෘතය කිරීමට සිදුවී ඇත.
දවස පුරා ප්රනයෝජනවත් කාර්යයක නියැීමට නනාහැකිවීම, රැඳවුේ සේථානවල අහතකර තත්වය හා සිය
පවුල පිළිබඳ සිතුවිලි නහේතුනවන් නබානහෝ මරණ දඬුවම හමි රැඳවිනයෝ බරපතල මානසික නරෝග
ලක්වෂණ නපන්වුේ කරති. මරණ දඬුවමට යටත්ව නගවන කාලය දීර්ඝ වත්ම නේ නරෝග ලක්වෂණද
උත්සන්න නේ. නපර ඉදිරිපත් කළ පරිදි බන්ධනාගාර තුළ ප්රමාණවත් තරේ මානසික නසෞඛ්ය නසේවා
නනාසැපනේ. එනසේම මරණ දඬුවම හමි විනශ්ේෂ ගණනේ සිරකරුවන් නලස සැලනකන බැවින් රජනේ
නරෝහල් කරා රැනගන යාමට විනශ්ේෂ ආරක්වෂක විධිවිධාන නයදීමට සිදුවීම නහේතුනවන් ඔවුනට වවදය
ප්රතිකාර ලබාගැනීනේදී ද දැඩි ප්රමාදයන්ට මුහුණ දීමට සිදුනේ.
මරණ දඬුවමට යටත් ූ රැඳවියන්නගන් ලබාගත් ගුණාත්මක හා ප්රමාණාත්මක දත්ත අනුව මුලික
වශ්නයන්ම අර්ථදායි නීති සහයක්ව ලබාගැනීමට අසමත් වීම නහේතුනවන් ඔවුනනේ නඩු විභාගයන් පිළිබඳ
පැනනැගුණු ගැටළු සමුදායක්ව අනාවරණය නේ. ඔවුනනේ නඩු විභාග වර්ෂ ගණනාවක්ව පුරා පවතී
නහයින් මුදල් නගවා නපෞද්ගලිකව නීතිඥවරනයකුනේ සහාය ලබාගැනීමට නනාහැකි ූ බවත් එබැවින්
රජනේ නීතිඥවරුන් මත යැපීමට සිදුූ බවත් ඔවුහු ප්රකාශ් කළහ. තමන් නවනුනවන් පත්කළ
නීතිඥවරයා නබානහෝ නඩුවාරවලදී හා තීන්දුව ලබානදන දිනනේදී පවා අධිකරණනේ නපනී නනාසිටි
බවත් තමන් නවනුනවන් ශ්ක්වතිමත් විත්තිවාචක නගාඩනැගීමට කටයුතු නනාකළ බවත් තවදුරටත් නේ
රැඳවිනයෝ නපන්වා දුන්හ. එහ ප්රතිඵලයක්ව නලස තමන්ට මරණ දඬුවම හමිවීමට නහේතුව ඔවුනට මුදල්
නගවා නීතිඥවරනයකු සපයාගත නනාහැකිවීම හා ඔවුනට ලැබුණු නීති සහාය ප්රමාණවත් නනාවීම බව
ඔවුනනේ මතයයි.

එපමණක්ව නනාව අපරාධ නඩු හා අභියාචනා විභාග ඇතැේවිට දශ්කයකට අධික කාලසීමාවක්ව වැනි දිගු
කාලයක්ව පුරා සිදුනකනරන බැවින් කාලානුරූපව ඒවානේ නභෞතික සාක්වෂි හා සාක්වෂිකරුවන්නේ
ප්රකාශ්නයන් ක්වෂය වීමකට නහෝ නවනසේවීමකට බඳුන් විය හැකිය. නඩු විභාගයන් අතරතුර ඔවුනනේ
අයිතීන් සුරක්වෂිත නනාූ බවට නේ රැඳවියන් කරන නචෝදනා අධිකරණ පද්ධතිනේ දුර්වලතා පිළිබඳව
අපට නපන්වා නදයි. පරිවර්තනය කළ නනාහැකි ආන්තික දඬුවේ ක්රමයක්ව ූ මරණ දඬුවම අනහෝසි කර
දැමිය යුතු බවට නමයද එක නහේතුවකි.
මරණ දඬුවම පැනවීනේ බරපතලම අවදානම වන්නන් නිර්නදෝෂී පුද්ගලනයකුට නදෝෂ සහගතව නමම
දඬුවම පැනවීනමන් ඇතිවන සමාජමය හා මානසික බලපෑමයි. එහ ප්රතිඵලයක්ව නලස අපරාධ නීති
පද්ධතිය පිළිබඳව මහජනයා තුළ පවතින විශ්ේවසනීයත්වය බිඳී යයි. තීන්දුව ලබාදීනමන් පසු නඩු
විභාගනේදී ඇති ූ නදෝෂ සහගත තත්වයන් නැවත විමර්ශ්නයට ඇති අවම ඉඩපහසුකේ නහේතුනවන්
නමවන් නදෝෂ සහගත තීන්දු පිළිබඳ අවධානය නයාමුනකාට ඒවා හඳුනාගනිමින් නිවැරදි කිරීම
සේබන්ධනයන් ද බලානපානරාත්තු තැබිය නනාහැකිය.
මරණ දඬුවමට යටත් ූ සිරකරුවන්නේ පවුල්වලට ඒ නහේතුනවන් වන බලපෑම අවනබෝධ කරගැනීමට
ගැඹුරු අධයයනයක්ව හා බුද්ධිමත් ප්රතිපත්තීන් අවශ්ය නේ. ඒ ප්රතිපත්ති හරහා අදාළ දඬුවම නහේතුනවන්
එම පවුල් පිඩාවට පත්නනාවන බවට තහවුරු කළ යුතුය. මරණ දඬුවම හමිවුවන්නේ පවුල් සමාජය
නවතින් ගර්හාවට හා නවන්නකාට සැලකීමට බඳුන් වන අවසේථා හා සිය මව නහෝ පියා මරණ දඬුවමට
යටත් බැවින් රාජය නසේවයට එක්ව වීනේදී ගැටළු මතු ූ අවසේථා පවා නකාමිසම නවත වාර්තා වී තිනේ.
මරණ දඬුවම හමි සිරකරුනවෝ, විනශ්ේෂනයන් පවුලක එකම ආදායේ උපයන්නා ූ පිරිමි සිරකරුනවෝ
ඔවුනනේ දඬුවම සිය පවුල්වලට දරුණු බලපෑේ ඇතිකරන ආකාරය හා එය ඔවුනට දැඩි මානසික
පිඩාවක්ව නගන නදන ආකාරය සාකච්ඡා කළහ. තවත් සිරකරුනවෝ සිය පවුල් විසින් තමන් අත්හැර දමනු
ලැබීම හා තමන් හමුවීමට පවා කිසිනවකු නනාපැමිණීම පිළිබඳව දුක්වගැනවිලි නැගුහ.

15. ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත යටනත් රඳවා තැබූ සිරකරුවන්
ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත යටනත් නචෝදනාවට ලක්ව වු සිරකරුවන් විනශ්ේෂ ගණනයහ ලා
සැලනකන්නන් ආණ්ඩඩුක්රම වයවසේථාව හා ජාතයන්තර මානව හමිකේ ධර්මතා යටනත් සහතික නකනරන
ඇතැේ අයිතීන් ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත මගින් වාරණයට ලක්ව නකනරන බැවිනි. එබැවින්
ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත යටනත් නචෝදනාවට ලක්ව වු සිරකරුවන්හට අනනකුත් සිරකරුවන්ට හමි
අයිතීන් නනාලැබී යානේ අවදානමට මුහුණ පෑමට සිදුනේ. විනශ්ේෂනයන් රිමාන්් භාරනේ සිටින දීර්ඝ
කාලය නකනරහ බලපානුනේ නේ නහේතුවයි. ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත යටනත් නචෝදනාවට ලක්ව වු
සිරකරුවන්ට සලකන ආකාරය හා ඔවුන් මුහුණ නදන තත්වය නකනරහ බරපතල බලපෑේ කිරීමට
නමනසේ රඳවා තැබීම නහේතු නවයි.
ඔවුනනේ නචෝදනාවල සේවරුපය නහේතුනවන් තමන්ට සනහෝදර රැඳවියන්නගන් නමන්ම බන්ධනාගාර
නිලධාරීන්නගන් පවා හිංසනයට හා හරිහැරයට පත්වීම හා නවන් නකාට සැලකීමට බඳුන් වීනේ
අවදානමට මුහුණ පෑමට සිදුවන බව ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත යටනත් නචෝදනාවට ලක්ව වු
සිරකරුනවෝ පැමිණිලි කළහ. නමනසේ සැලකීම නිසා සැම ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත යටනත්
නචෝදනාවට ලක්ව වු සිරකරුනවකුම ප්රකාශ් කනළේ තමන් සාමානය සිරකරුවන් සමග නනාව අනනකුත්
ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත යටනත් නචෝදනාවට ලක්ව වු සිරකරුවන් සමග රඳවා තබනු ලැබීම වඩා
සාධාරණ බවයි. ඔවුනනේ “විනශ්ේෂ” නහවත්, වැඩි ආරක්වෂාවක්ව අවශ්ය තත්වය නහේතුනවන් වවදය
ප්රතිකාර ලබාගැනීම ආදී අයිතීන් නකනරහ නමාවුනට බාධා පැමිනණයි. නමයට නහේතුව බරපතල නසේවක
හඟය නහේතුනවන් ප්රවාහන හා ආරක්වෂක විධිවිධාන සැපයීනේ අපහසුව නිසා කඩිනමින් නරෝහල් කරා
රැනගන යාමට නමන්ම අඛ්ණ්ඩඩව සායන කරා රැනගන යාමට හැකියාවක්ව නනාමැති වීමයි. එයට අමතරව

සියලු බන්ධනාගාර පුරා නමම සිරකරුවන්නේ “විනශ්ේෂ” තත්වය නහේතුනවන් ඔවුනට වෘත්තිය/හැකියා
පුහුණු, අධයාපන අවසේථා හා බන්ධනාගාර වැඩ ලබාගැනීනේ හැකියාව මගහැරී යයි. එනමන්ම ඔවුනට
එළිමහනන් සිටීමට ලැනබන කාලය, අදාළ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක නකනරන භාෂා මාධය ගැටලු නහෝ
ඔවුන් රඳවා තැනබන බන්ධනාගාරනේ සේවභාවය ද එයට නහේතු නේ.
ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත යටනත් නචෝදනාවට ලක්ව වු සිරකරුවන් නබානහාමයක්ව උතුරු
නැනගනහර පළාත්වලට අයත් බැවින් හා ඔවුන් රඳවා ඇත්නත් දකුණු පළානත් බන්ධනාගාරවල බැවින්
නමම රැඳවියන් හට සිය පවුල්වල සාමාජිකයන් හමුවීනේ අවසේතාව මගහැනර්. නබානහෝ ත්රසේතවාදය
වැළක්වවීනේ පනත යටනත් නචෝදනාවට ලක්ව වු සිරකරුනවෝ තමන්ට නීති සහාය ලබාගැනීනේදී ඇති වු
ගැටළු පිළිබඳ සඳහන් කළහ. විනශ්ේෂනයන් නමම නචෝදනාවල සේවරුපය හා එවන් නඩුවක විත්තිය
නවනුනවන් නපනී සිටීම නහේතුනවන් සමාජනයන් ලැබිය හැකි ගර්හාවන් නමන් ම නචෝදනා නගානු නකාට
නඩු විභාගය ඇරඹීමට ගතවන දීර්ඝ කාලය නහේතුනවන් නීතිඥ සහාය ලබාගැනීමට අසීරු නේ.
අධයයනය අතරතුර රැසේ කළ ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක දත්ත අනුව ද ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත
යටනත් නචෝදනාවට ලක්ව වු සිරකරුවන් මුහුණ නදන දීර්ඝ කාීන සිර දඬුවේවල ඍණාත්මක බලපෑේ
ඉසේමතුවන්නන් නමවැනි නබානහෝ සිරකරුවන් වසර 15-20 ක්ව පුරා රිමාන්් බන්ධනාගාරගතව සිටින
බැවිනි.
සිරකරුවන්නේ ප්රකාශ් අනුව නපනීයන්නන් ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනනතහ 7[3] වගන්තිය අනුව
ප්රශ්ේන කිරීම සඳහා රැඳවුේ භාරනයන් මුදවා රැනගන යානේ අවකාශ්ය නහේතුනවන් දිගින් දිගටම ඔවුනනේ
හමිකේ උල්ලිංඝනය නකනරන බවයි. ඉන් නබානහාමයක්ව නදනා එනසේ බැහැරට රැනගන යන
අවසේතාවලදී තමන්ට වධහිංසාවලට නගාදුරුවීමට සිදුවන බව පැමිණිලි කළහ. ඒ හරහා අධිකරණමය
රැඳවුේ භාරය තුළින් ලබානදන ආරක්වෂාව අවතක්වනසේරුවට ලක්ව නකනරන අතර එනසේ රඳවා තැබීනේ
මුලික අරමුණ ද ගිලිහ යයි.
ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත යටනත් නචෝදනාවට ලක්ව වු සිරකරුවන් සේබන්ධනයන් අධිකරණ
වවදයවරයානේ කාර්යභාරය තීරණාත්මක වුවකි. ඔවුනට ශ්ාරීරික හිංසනයන්වල බලපෑම නහේතුනවන්
පානපාච්චාරණයනට අත්සන් තැබීමට සිදුවුනේ ද යන්න ඔප්පු කිරීම සඳහා ඔහුනේ නසේවය අතයවශ්ය
නේ. නකනසේනවතත්, නපාලිසේ නිලධාරින් හා අධිකරණ වවදය නිලධාරින් අතර කුමන්ත්රණයන් හා භාෂා
ගැටළු නහේතුනවන් අධිකරණ වවදය නිලධාරීන්ට නේ සිරකරුවන් සමග සන්නිනේදනය කිරීමට
නනාහැකි වීම පිළිබඳ නබානහෝ පැමිණිලි නකාමිසම නවත ලැබී ඇත. ඒ අනුව රැඳවුේ භාරනේ සිටියදී
ත්රසේතවාදය වැළක්වවීනේ පනත යටනත් නචෝදනාවට ලක්ව වු සිරකරුවන් පිළිබඳව පවතින අකාර්යක්වෂම
ආරක්වෂණ විධිවිධාන හා එම කාලය තුළ ඔවුන්නගන් ලබා ගැනනන පානපාච්චාරණ සේබන්ධනයන්
ගැටළු පැන නගින අතර සාධාරණ නඩු විභාගයකට චුදිතයාට ඇති අයිතිය උල්ලිංඝනය නේ. නඩු
විභාගය අතරතුර දී පවා විවිධ ප්රමාදයන් හා නඩු විභාගනේදී මුහුණ නදන භාෂාමය ගැටළු ආදිය නිසා
සාධාරණ නඩු විභාගයකට තමන්ට ඇති අයිතිය අහමි වන බව හා අර්බුදවලට මුහුණදීමට සිදුවන බව
නමම රැඳවිනයෝ පැමිණිලි කළහ.
16. තරුණ වරදකරුවන්

වයස අවුරුදු 15ට වැඩි තරුණ වරදකරුවන් වැඩිහටි බන්ධනාගාරවල රඳවා තැනබන බවත් එය අවුරුදු
18ට අඩු සියලු නදනා ළමයින් නලස සැලකිය යුතු බවට වන ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට එනරහව යන බවත්
නකාමිසමට අනාවරණය විය. සතය වශ්නයන් නේ නමාවුන් වයස අවුරුදු 18ට වැඩි වැඩිහටි සිරකරුවන්
සමග වැඩිහටි බන්ධනාගාරවල රඳවා තැබිය නනාහැකිය.
වයස අවුරුදු 22 දක්වවා ූ තරුණ පුද්ගලයන් වටරැක පුහුණු පාසනල් රඳවා තැබිය හැකිය. එහදී ඔවුන්
දඬුවේ ලබන සිරකරුවන් නලස නනාසැලනකන අතර සමාජ විනරෝධී චර්යාවන් මර්දනය කරමින්

පුනරුත්තාපනය කිරීනේ වැඩසටහනක්ව නලස අවුරුදු 3ක්ව දක්වවා ූ “පුහුණුවකට” සහභාගී වීම අනප්ක්වෂා
නකනර්. වටරැක පුහුණු පාසල පිහටන්නන් නහෝමාගම වැඩ කඳවුර තුළ වුවද නමහ තරුණ වරදකරුවන්
මුළුමනින්ම වැඩිහටි වරදකරුවන්නගන් නවන් නකාට තැනේ. වයස අවුරුදු 18 ත් 22 ත් අතර
වරදකරුවන් සිංවෘත බන්ධානාගාර නමන් ම විවෘත කඳවුරු තුළ ද දක්වනට ලැනේ. එයට නහේතුව අදාළ
වරදකරු වටරැක “පුහුණුව” සඳහා යැවීමට නහෝ සිංවෘත බන්ධානාගාරයක දඬුවේ විඳීමට තීන්දු කිරීම
නඩු විභාග කරන විනිසුරුවරයානේ මනාපය පරිදි සිදුකළ හැකි නහයිනි.
වටරැක පුහුණු පාසනලහ චර්යාත්මක ගැටළු සේබන්ධ විනශ්ේෂඥ නිලධාරීන් හා තරුණයන්
පුනරුත්තාපනය නකනරහ දිරිගන්වමින් කටයුතු කරන වෘත්තීය මාර්නගෝපනද්ශ්කයන්නේ හඟයක්ව
පවතී. ඒ නවනුවට විනය ආරක්වෂා කිරීම හා දඬුවේ කිරීම සඳහා නමම තරුණ වරදකරුවන් නකනරහ
ප්රචණ්ඩඩකාරී නලස හැසිනරන ආකාරය දැකගත හැකිය. රැඳවියන් හා නිලධාරීන් අතර වන නේ
අර්බුදකාරී සේබන්ධය නිසා තරුණ වරදකරුනවෝ තමන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවන හිංසනයන් පිළිබඳ
පැමිණිලි කිරීමට මැළි වන්නන් තව තවත් හිංසා සිදුනේය යන බිය නිසා ය. වටරැක සිටින තරුණ
වරදකරුවන් දඬුවේ ලබන සිරකරුවන් නසේ නනාසැලකිය යුතු බවට සඳහන් වුවද ඔවුන් කිහපනදනනකු
බැගින් සිර කුටිවල රඳවා තැනබන අතර රාත්රිනේදී ශ්රීර කෘතය සඳහා සිර කුටිය තුල ඇති ප්ලාසේටික්ව
බාල්දියක්ව භාවිත කිරීමට සිදුනේ. නමාවුනට ඉරිදා හැර සතිනේ අනනකුත් දින කිහපයක සීමිත කාල
සීමාවක්ව පමණක්ව එළිමහනන් කාලය ගත කිරීමට අවසේතාව ලැනබන අතර එය ඔවුන්නේ කායික හා
මානසික සිංවර්ධනය නකනරහ බාධා පමුණුවයි.
වටරැක පුහුණු පාසල තුළ පිහටි සුනිත පාසනලන් නමම තරුණ වරදකරුවන් හට සිය ද්විතියික
අධයාපනය සේපුර්ණ කිරීනේ අවසේතාව සලසා දී තිනේ. නමහ 9 නරේණිනේ සිට උසසේනපළ දක්වවා පන්ති
පැවැත්නේ. නබානහෝ තරුණ වරදකරුවන්නේ දිළිඳු පවුල් පසුබිම නහේතුනවන් ඔවුනට 9 නරේණිය දක්වවා
අධයාපනය සේපුර්ණ කිරීනේ අවසේථාවද නනාලැබී නගාසේ ඇති බව අධිකාරිවරයා නපන්වා දුන්නන්ය.
එහ පවතින වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවන් හ හඟබව නිසා නිදහස ලබන විට ඔවුනට ප්රනයෝජනවත්
පුහුණුවක්ව ලැබීනේ අවසේතාව ද ගිලිහ යයි. නකනසේ නවතත් තම ජිවිතවල නේ වන විට ඇති එකම
සාමානය කාර්යය පාසලට යාම බව නේ තරුණනයෝ නකාමිසමට පැවසූහ. සිය පවුල්වලින් නවන් ව
නගවන කටුක ජීවිතනේදී ඔවුනට තාවකාලික සහනයක්ව නහෝ ලැනබනුනේ නේ පාසල් ගමනින් පමණි.
වටරැක කඳවුනරහ පවතින තත්වයන් නහේතුනවන් තව දුරටත් උත්සන්න වන නේ තරුණයන්නේ
චර්යාමය හා මානසික ගැටළු පිළිබඳව නකාමිසමට කරුණු අනාවරණය විය. උදාහරණ නලස, නබානහෝ
තරුණයන් තමන්ට ම හානි පමුණුවාගන්නා බවත් එනසේ කරනු හසු ූ විට ඊට අවශ්ය වවදය හා
මානසික ප්රතිකාර, උපනද්ශ්නය සපයනු නවනුවට ඔවුනට පහර කෑමට සිදුවන බවත් නකාමිසමට
දැනගන්නට ලැබිණ. වටරැක දී යේ යේ වරද නකාට හසුවන රැඳවියන් පල්ලන්නසේන තරුණ විනශ්ෝධන
මධයසේථානය නවත මාරු නකනරන අතර එහදී ඔවුන් දඬුවේ ලබන සිරකරුවන් නලස සැලනක්ව.
බාල වයසේකාර රිමාන්් රැඳවියන් වැඩිහටියන් නවනුනවන් නවන් කළ රිමාන්් හා සිංවෘත
බන්ධනාගාරවල රඳවා තැනබන බව නකාමිසමට නතාරතුරු ලැබුණි. නමාවුන් තරුණ වරදකරුවන්ට
නවන් ූ වාට්ටටුවල රඳවන අතර ඇතැේ විට නේවානේ වයස අවුරුදු 22 දක්වවා ූ වැඩිහටි රැඳවියන් ද
සිටිති. නමම රැඳවියන් ට ද වටරැක සිටින රැඳවියන් හා සමාන සැලකුේ ලැනේ. ඔවුනට අවශ්ය නීති
සහාය, උපනද්ශ්නය නහෝ නිදහස ලැබීනමන් පසු අවශ්ය සහනයෝගය ආදී කිසිවක්ව නනාලැනේ. රිමාන්්
බන්ධනාගාරනේ සිටින වැඩිහටි රැඳවියන් සමග නමාවුන්නේ සේබන්ධතා වැළක්වවීම සඳහා එක
වාට්ටටුවකට සියලු නදනා නකාටු කිරීමත් එළිමහනන් ගත කිරීමට ලබානදන කාලය සීමා කිරීමත් සිදුනේ.
පිරිසිඳු වාතාරය, ක්රීඩා හා වයායාම නවනුනවන් නමනසේ අවම කාලයක්ව ලැබීම නමාවුන් අතර කලහයන්
ඇතිවීමට ප්රධාන නහේතුවක්ව බව තරුණ රැඳවිනයෝ පැමිණිලි කළහ.
බාල වයසේකාර පුද්ගලයන් වැඩිහටියන් සමග එකම බන්ධනාගාරයක රැඳවිම තුළින් ඔවුන්
බන්ධනාගාරය තුළදී අපරාධකාරී චර්යාවන්ට නිරාවරණය වීම හරහා අපරාධවලට පසුව නයාමු වීනේ

ප්රවණතාවයක්ව ඇති නේ. එනසේම බන්ධනාගාරගතවිම නහේතුනවන් ඇතිවිය හැකි සමාජමය අපකීර්තිය
පසුකාලින ව ඔවුනනේ ජීවිතවලට ලැනබන අවසේථා නකනරහ අහතකර නලස බලපෑ හැකිය. කිසිදු නවන්
කිරීමක්ව නනාමැති කාන්තා බන්ධනාගාරවල නමම තත්වය වඩාත් බරපතල නේ.

17. විනද්ශිකයන්
ශ්රී ලාිංකික බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුල සිටින විනද්ශිකයන් ද නද්ශීය සිරකරුවන් හා සමාන
දුෂේකරතාවලට මුහුණ නදති. එනහත් පවුනලන් ලැනබන සහාය නනාලැබී යාම නමන්ම භාෂාමය හා
සිංසේකෘතිකමය බාධාවන් නහේතුනවන් ඔවුන්නේ ගැටළු තවදුරටත් උත්සන්න නේ. සාමානයනයන්
විනද්ශිකනයෝ ඉතා දිගු කාලයක්ව රිමාන්් භාරනේ සිටිති. නමනසේ දිගුකාලයක්ව රිමාන්්ගත ව සිටීම සිය
වරද පිළිගැනීමට පුර්ව නිමිත්තක්ව වන්නන් අනියත කාලයක්ව පුරා රිමාන්් භාරනේ සිටිනු නවනුවට
නිශ්ේිත තීන්දුවක්ව ලැබීම යහපත් බැවින් අධිකරණ ක්රියාදාමය කඩිනේ කරනු වසේ ඔවුන් වරද පිළිගන්නා
බැවිනි.
ප්රධාන වශ්නයන් ලිංකානේ අපරාධ අධිකරණමය ක්රියාවලිය සිිංහල මාධයනයන් ක්රියාත්මක වන බැවින්
විනද්ශිකනයෝ නබානහෝ භාෂාමය බාධාවන් වලට මුහුණ නදති. අධිකරණනේදී භාෂා පරිවර්තකයන්
ඉල්ලුේ කිරීම නඩු විභාගය වසර නදකක පමණ කාලයකින් ප්රමාද කරවන බවත් එම කාලය තුළ
ඔවුන්නේ ඉිංග්රීසි හා සිිංහල භාෂා දැනුම වර්ධනය වන බැවින් අවසානනේදී නපර ඉල්ීම ඵල රහත වන
බවත් ඔවුහු නකාමිසමට දැනුේ දුන්හ.
විනද්ශිකයන් හමුවීමට පවුනල් සාමාජිකයන් නනාපැමිනණන බැවින් සිය සනීපාරක්වෂක ද්රවය හා
අනනකුත් ද්රවය ලබාගැනීම සඳහා ඔවුනට නද්ශීය රැඳවියන් මත යැපීමට සිදුනේ. බන්ධනාගාරය මගින්
විනද්ශිකයන් හට එම රටවල පුද්ගලයන් හා සන්නිනේදනය කිරීමට අවසේතාව ලබා නනානදන බැවින්
ඔවුන් මුළුමනින්ම පානහේ සිය පවුල්වලින් නවන් නවති, මුදල් ලබාගැනීමට ද අවසේතාව ඔවුනට අහමි නේ.
සෑම විනද්ශිකනයකුම සිය පීඩාවන්ට බලපාන ප්රධානතම නහේතුව නලස ඉදිරිපත් කනළේ තම පවුල් සමග
සේබන්ධතාවයක්ව පැවැත්වීමට නනාහැකි වීමයි.
භාෂාමය ගැටළු නහේතුනවන් තමන්ට බන්ධනාගාර නිලධාරින් හා සන්නිනේදනය කළ නනාහැකි බවත්,
විනද්ශිකයන් හා අනනකුත් රැඳවියන් අතර ගැටුමක දී නද්ශීය රැඳවියන් ඉදිරිපත් කරන පැහැදිලි කිරීම
නිලධාරින් වැඩි වශ්නයන් භාරගන්නා බවත් නමාවුහු පැමිණිලි කළහ. නමයට නහේතුව විනද්ශිකයන් හට
ඔවුන්නේ පාර්ශ්ේවනයන් පැහැදිලිව කරනු ඉදිරිපත් කළ නනාහැකි වීමයි. සිය ජාතිකත්වය නහේතුනවන්
තමන් කළ වරද නවනුනවන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්නේ, රැඳවියන්නේ හා වවදය නිලධාරීන්නේ පවා
ගර්හාවට ලක්ව වීම හා නවන් නකාට සැලකීම පිළිබඳව විනද්ශිකනයෝ විසේතර කළහ.
නද්ශීය අධිකරණ ක්රියාදාමය හා නීතිඥවරුන් පිළිබඳ නතාරතුරු නනාදන්නා බැවින් විනද්ශිකයන් හට
නීති සහාය ලබාගැනීනේදී සීමාවන් පැනනේ. නබානහෝ විනද්ශිකනයෝ ප්රමාණවත් පසුබිේ නතාරතුරු
රහතව නසේවය ලබාගැනීමට සිදුූ නීතිඥයන්නගන් තමන්ට සිදු ූ විංචාවන් පිළිබඳ පැමිණිලි කළහ.
බන්ධනාගාරය තුළ සිට නීතිඥයන් හා සන්නිනේදනය කිරීමට නනාහැකිවීම හා බැහැර සිට තමන්ට
සහාය වීමට පවුනල් සාමාජිකයන් නනාමැති වීම නහේතුනවන් තවදුරටත් පවතින තත්වය උත්සන්න නවයි.
නකාමිසමට හමු ූ නබානහෝ විනද්ශික රැඳවිනයෝ සිය පවුල්වලට සමීපව සිටීමින් දඬුවම නිම කිරීම හා
නිදහසින් පසු නැවත සමාජගත වීනේ පහසුව නිසා සිය රටවලට පිටුවහල් කරනු දැකීමට වඩා
කැමැත්නතන් සිටිති. නකනසේනවතත්, පිටුවහල් කිරීනේ ක්රමනේදය අතිශ්යින් නිලධාරිවාදී වන බැවින්
පවතින නද්ශ්පාලනික වාතාවරණය අනුව ප්රමාදයන් හා බාධාවන් ඇති වීනේ ප්රවණතාවයක්ව පවතී.

18. කාන්තාවන්

බන්ධනාගාරවල කාන්තා ජනගහනය සැලකිය යුතු තරේ පහළ මට්ටටමක පවතී. ඔවුනට පුරුෂ රැඳවියන්
හා සමාන මට්ටටනේ විනශ්ෝධන නසේවාවන් නනාසැපයීමට නහේතුව ද එය විය හැකිය. සිරගතව සිටින කාලය
තුළ කාන්තාවන්ට ලිිංගිකත්වය මත පදනේ ූ ගැටළු ද පැනනගින අතර එය ප්රතිපත්ති සේපාදකයන්නේ
අවධානයට නයාමු විය යුතුය.
බන්ධනාගාරගතව සිටින කාන්තාවන්ට පුනරුත්තාපන අවසේථා හමිවනුනේ අවම වශ්නයනි. ඔවුනට
විවීම හා කෘෂිකර්මය වැනි කර්මාන්තමය වැඩ සඳහා සහභාගී වීමට නහෝ වැඩ සඳහා බැහැර යානේ
ක්රමනේදයට ඇතුළු වීමටද වසේතාවක්ව නනාමැත. ඒ නවනුවට මුලික වශ්නයන් ඔවුනට ලැනබන්නන් ඇඳුේ
මැසීම හා පරිරනේ පිරිසිඳුබව රැක ගැනීම පිළිබඳ කාර්යයන් ය. යේ නහයකින් කාන්තාවන් හට විවිධ
පරාසවල පැතිරුණු වැඩවල නිරතනවමින් වෘත්තිය පුහුණුව ලැබීනේ අවසේථාවක්ව හමිූනේ නේ නිදහස
ලැබීනමන් පසුව වඩාත් නහාඳ රැකියා අවසේථා උත්පාදනය වනු ඇත.
බාහර සිංවිධානයකින් පරිතයාගයක්ව කළනහාත් මිසක බන්ධනාගාරය මගින් නබදාහැරීමක්ව
නනානකනරන බැවින් තමන්ට ප්රමාණවත් තරේ සනීපාරක්වෂක තුවා නනාලැනබන බවටද කාන්තා
රැඳවිනයෝ පැමිණිලි කළහ. රිමාන්් භාරනේ සිටින කාන්තාවන්ට පවුනල් සාමාජිකයන් හමුවන අවසේථා
වලදී නමම සනීපාරක්වෂක තුවා සපයාගත හැකි වුවද සිර දඬුවේ විඳින කාන්තාවන් හා විනදසේ කාන්තාවන්
හට ඒවා ලබාගැනීම සඳහා ප්රමාණවත් තරේ සනීපාරක්වෂක ද්රවය සපයාගත හැකි නවනත් රැඳවියන්නේ
පිඟන් හා ඇඳුේ නසේදීම වැනි කාර්යයන් හ දීමට සිදුනේ.
නබානහෝ බන්ධනාගාරවල කාන්තා අිංශ්යන්හ බන්ධනාගාර නරෝහල් නනාමැති බැවින් හා වවදයවරුන්
කාන්තා අිංශ් කරා පැමිනණන්නන් නිශ්ේිත දින හා කාලවල පමණක්ව බැවින්ද ඉන් පිටසේතර නේලාවලදී
ඔවුන් සේබන්ධ කරගත නනාහැකි බැවින්ද තමන්ට අවශ්ය නසෞඛ්ය පහසුකේ නනාලැනබන බවට ඔවුහු
පැමිණිලි කළහ. එහ ප්රතිපලයක්ව නලස රාත්රී කාලනේදී වවදය ප්රතිකාර ලබාගැනීනේ හැකියාව ඉතා
සීමිත වන අතර නමම කාන්තාවන්ට නැවතත් වවදයවරයා පැමිනණන තුරු නරෝගනයන් පිඩා විඳිමින්
සිටීමට සිදුනේ. බන්ධනාගාර නදපාර්තනේන්තුවට අනුව කාන්තා නසෞඛ්ය නසේවක අයදුේපත්ර
අතනළාසේසක්ව පමණක්ව ලැනබන බැවින් බන්ධනාගාර නසෞඛ්ය පද්ධතිනේ කාන්තා නසෞඛ්ය නසේවක
හඟයක්වද පවතී. නමයට නහේතුව කාන්තාවන් බන්ධනාගාරයක නසේවය කිරීමට ඇති අකමැත්ත විය
හැකිය.
මේවරුන්ට තම වයස අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන් ඔවුන් සමග බන්ධනාගාරය තුළ රඳවා ගැනීමට අවසර
ලැනේ. නකනසේනවතත්, නමම දරුවන්ට නසෞඛ්ය සේපන්න වර්ධනයක්ව සඳහා අවශ්ය පහසුකේ වන සුදුසු
නපෝෂයදායි ආහාර, නපරපාසල් පහසුකේ, නසල්ලේ බඩු නහෝ නපාත්පත් වැනි දෑ හමි නනානේ. කාර්ය
සේපාදන ගැටළු නහේතුනවන් නමම දරුවන් ළමා නරෝග පිළිබඳ වවදයවරුන් නවත වරින් වර නගන
යානේ අවසේථා ද අහමි නේ.

19. අබාධ සහත සිරකරුවන්
බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ දක්වනට ලැනබන වඩාත් අවදානමට හා අවාසිදායක තත්වයනට මුහුණ නදන
කණ්ඩඩායේවලින් එකක්ව වන්නන් ආබාධ සහත සිරකරුවන් ය. ඊට මුලික නහේතුව ආබාධ සහත ූවන්
නවනුනවන් අවශ්ය පහසුකේ බන්ධනාගාර තුළ නනාපැවතීමයි. නරෝගාබාධ හා සිංචලනනේ අපහසුතා
නිසා වයසේගත සිරකරුවන් ද ආබාධිත සිරකරුවන් හා සමානව ම ගැටලුවලට මුහුණ නදන බව
නකාමිසමට නිරීක්වෂණය කළ හැකි විය.
බන්ධනාගාර නරෝහල්වල හා වාට්ටටුවල අබලන් ූ හා අත්වාරු රහත පියගැටනපළ බහුලව දැකගත
හැකිය. ශ්රීරනේ පහළ නකාටනසහ ආබාධ සහත සිරකරුනවෝ දිනපතා ඉතාමත් මුලික කාර්යයන් වන
වැසිකිළි භාවිතය වැනි කටයුතුවලදී තමන් මුහුණනදන අපහසුතා පිළිබඳ පැමිණිලි කළහ. එයට නහේතුව

නබානහෝ බන්ධනාගාරවල ඇත්නත් මුත්ර කුටි හා උක්වකුටිකනයන් වාඩි වී භාවිත කළ යුතු වැසිකිළි
පමණක්ව වීමයි. නමවන් සිරකරුවන් හට සිය මුලික අවශ්යතාවන් ඉටුකරගැනීම සඳහා මුළුමනින්ම තම
වාට්ටටුවල සාමාජිකයන්නේ නහාඳ හත මත යැපීමට සිදුනේ.
දරාගත නනාහැකි බන්ධනාගාර නසෞඛ්ය නසේවා පද්ධති වියදේ නහේතුනවන් කාලානුරුපව වයසේගත
සිරකරුවන් තුළ මතුවන නරෝගාබාධ සඳහා සුදුසු වවදය ප්රතිකාර ලබාගැනීම ඉතා අසීරු කටයුත්තක්ව
බවට පත්ව තිනේ. සාමානයනයන් බන්ධනාගාරයට නරෝද පුටු, වයාජ පාද හා සුදු සැරයටි වැනි ආබාධිත
සහාය උපකරණ රැඳවියන්ට සැපයීමට නනාහැකිය. ඒවා හමිවන්නන් විවිධ පරිතයාගයන් තුළින්ම
පමණි.
රැඳවියකුනේ කායික හා මානසික දුබලතා නහේතුනවන් සානුකේපිත නහේතු මත සමාව ලබාදීනේ කාර්යය
සිදුකරන වවදය සභාව රැසේවන්නන් කලාතුරකින් බව නකාමිසම නවත දන්වා සිටින ලදී. නේ
ක්රමනේදනයදී අදාළ රැඳවියා නවනුනවන් ඉදිරිපත් කරන ඉල්ීම නසෞඛ්ය අමාතයිංශ්යට නයාමු කිරීනමන්
පසුව ඔහුනේ නහෝ ඇයනේ තත්වය මත ඊට අදාළ විනශ්ේෂඥයකුනගන් සමන්විත වවදය සභාව
රැසේනකනර්. නේ වන විට නමම වවදය සභාව රැසේ නනාවීමට නහේතු වී ඇත්නත් එනසේ රැසේ වීමට ඒකක
තුනක්ව අතර සිදුවිය යුතු සේබන්ධිකරණ හා සහාය කටයුතු නහේතුනවනි. එම ඒකක වන්නන් බන්ධනාගාර
නදපාර්තනේන්තුව, අධිකරණ අමාතයිංශ්ය හා නසෞඛ්ය අමාතයාිංශ්යයි. උදාහරණ නලස නසෞඛ්ය
අමාතයිංශ්ය හා බන්ධනාගාර නදපාර්තනේන්තුව විසින් වවදය සභාව රැසේ කිරීම සඳහා ඔවුන්
අනුගමනය කළ යුතු එකිනනකට නවනසේ ක්රමනේදයන් නදකක්ව පිළිබඳව නකාමිසමට කරුණු දැක්වවුනේ
ඒ සේබන්ධ පැහැදිලි ක්රියා පටිපාටියක්ව නනාමැති බව නපන්වා නදමිනි. පරසේපර විනරෝධී රාජකාරි හා
අසාර්ථක සන්නිනේදනය නහේතුනවන් නැවත නැවතත් ඉල්ීේ සිදුකළද සුදුසුකේ සහත රැඳවියන්
විනශ්ේෂඥයන්නගන් නහබි සභාවක්ව නවත ඉදිරිපත් කිරීම සිදු නනානේ.

IV ක ොටස : බන්ධොනොගොර

ළමනො රණය

20. බන්ධනාගාර පරිපාලනය මුහුණ දෙන අභිදයෝග
දිවයින පුරා ඇති සියලු බන්ධනාගාරවල පරිපාලකයන් විසින් දෙනික රාජකාරි, රැඳවියන්ට සැපයිය යුතු
දසේවා හා බන්ධාගාර නිලධාරීන්දේ සුබසාධනය දකදරහි උග්ර දලස බලපාන බරපතල දසේවක හිඟය
පිළිබඳව පැමිණිලි කරන ලදී.
කාලානුරුපව සිරකරුවන්දේ ප්රමාණය ඉහළ ගියෙ නිලධාරි දසේවක සංයුතිය ඊට අනුරූපව සංද ෝධනය
වීමක් සිදුදනාවීය. එහි ප්රතිඵලයක් දලස රැඳවියන්ට සාදේක්ෂව නිලධාරීන්දේ අනුපාතය ඉතා පහළ
මට්ටමක පවතී. දසේවක හිඟය දහේතුදවන් තනි නිලධාරියකුට විවිධ භූමිකා නිරූපණය කිරීමට, දීර්ඝ දසේවා
මුරවල දයදීමට හා ඒක දිගට දසේවා මුර කිහිපයක් රාජකාරි කිරීමට සිදුදේ. දමය බන්ධනාගාර කාර්යක්ෂම
දලස පාලනයට බරපතල අන්ෙමින් බලපාන අතර ආරක්ෂාව පිළිබඳව ෙ ගැටළු මතු දේ. රැඳවියන්
දරෝහල්වලට මාරු කිරීම, බලපත්ර මඩුලු ක්රමදේෙය හා රැඳවියන්ට එළිමහදන් ගතකිරීමට ඇති කාලය අවම
වීම වැනි කාර්ය පටිපාටි ප්රමාෙයන් ඇති වීමට ප්රධානතම දහේතුව දමයයි.
හඳුන්වාදීදේ පුහුණුවකට යටත් දකරුණෙ දසේවා කාලය තුළ නිෙහසේ කළ දනාහැකි බැවින් බන්ධනාගාර
නිලධාරින් දවත ලැදබන පුහුණුව ප්රමාණවත් දනාවන බව දජෙෂේඨ නිලධාරීන්දේ අෙහසයි. දමහි
ප්රතිඵලයක් දලස දීර්ඝ දසේවා කාලයක් හිමි, හඳුන්වාදීදේදී ගිනි අවි පුහුණුව ලෙ නිලධාරිදයකුට හදිසි
අවසේථාවකදී අව ෙතාවය අනුව ආරක්ෂාකාරීව ප්රතිචාර ෙැක්විය දනාහැකි වනු ඇත.
නිලධාරීන්ට හිමිවන වත්මන් වැටුප අනුව සිය පවුල් දපෝෂණය කළ දනාහැකි බව බන්ධනාගාර නිලධාරීහූ
දකාමිසමට ෙන්වා සිටියහ. දෙපාර්තදේන්තුවට ලැදබන ප්රතිපාෙන ප්රමාණවත් දනාවන බැවින් හා වැටුේ
සංද ෝධනයක් දේ වනදතක් සිදුකර දනාමැති බැවින් දබාදහෝවිට නිලධාරීන්ට අතිකාල දීමනා දගවීම ෙ
සිදු දනාදේ. දෙනිකව රාජකාරිදේදී මුහුණ දෙන අවොනම හා ජීවිතවලට ඇති තර්ජනය ඔවුනට ලැදබන
වැටුප හා දීමනා තුළින් දපන්වුේ දනාදකදර්. ආතතිකාරී රාජකාරි පරිසරය, දීර්ඝ දසේවාමුර හා අඩු වැටුේ
දහේතුදවන් බන්ධනාගාර නිලධාරීහූ රැකියාව පිළිබඳ අතෘේතිය හා ෙැඩි දවදහසින් පිඩාවට පත්ව සිටිති. එහි
ප්රතිඵලයක් දලස ඔවුහු දබාදහෝ අවසේථාවලදී මානසික ගැටළු පිළිබඳ දරෝග ලක්ෂණ දපන්ූවෙ ඊට අව ෙ
උපදේ නය දහෝ දවෙෙ ප්රතිකාර දනාලැබී යයි. නිලධාරීන්දේ නවාතැන්, විද ේෂදයන් අවිවාහක
නිලධාරි නිල නිවාසවල තත්වය පිළිබඳ පැමිණිලි ෙ ලැබුණු අතර දමය ෙ ඔවුනදේ දසේවා අතෘේතිය තව
තවත් උත්සන්න කරවයි.
විද ේෂදයන් කාන්තා නිලධාරිහු තම රැකියාව දහේතුදවන් පවුල් ජිවිතයට ඇතිවන බලපෑම පිළිබඳව සඳහන්
කළහ. එයට දහේතුව ඔවුන් සිය පවුලට ලබා දිය යුතු අවධානය හා කාලය විද ේෂදයන් නිදවසින් දුරබැහැර
ප්රදේ වල දසේවයට අනුයුක්ත කර ඇති විට ලබාදීමට අසමත් වීමයි. කාන්තා නිලධාරීහූ දසේවා සේථානදේදී
තමන් මුහුණ දෙන ලිංගික හිංසනයන් පිළිබඳව ෙ සාකච්ඡා කළ නමුත් දසේවා සුරක්ිතතාවයට හානි
පැමිදණන පරිදී විපාකවලට මුහුණ දීමට සිදුදේය යන බිය නිසා ඒවාට පිළියේ දසවීමට මැළිකමක් ෙැක්වුහ.
විවෘත හා වැඩ කඳවුරුවල දසේවය කරන නිලධාරින් සාදේක්ෂව යහපත් තත්වයක සිටින බව දකාමිසමට
නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. එයට දහේතුව එම කඳවුරු නගරදයන් බැහැර විවෘත පරිශ්රයන් තුළ පිහිටා
තිබීමයි. කඳවුරු තුළ සාමානෙදයන් තෙබෙයක් දනාමැති අතර ෙඬුවේ ලබන සිරකරුවන් සිටින බැවින්
ඔවුනට අධිකරණ රාජකාරිවල බර පැටවීමක් ෙ සිදු දනාදේ. බන්ධනාගාර නිලධාරින් රැඳවියන්ට සලකන

ආකාරය දකදරහි ඔවුනදේ රාජකාරි පරිසරය, දපෞේගලික ගැටළු හා ආතතිකාරි මානසික මට්ටම
තීරණාත්මක සාධකයක් වන බව දජෙෂේඨ නිලධාරීහූ නැවත නැවතත් දපන්වා දුන්හ.

V ක ොටස : අපරොධ යුක්ති ක්රමකේදය

21. අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තැබීම
ප ාලිස් නිලධාරීන්පේ ක්රියාකලා ය පමම අධයයනපේ අරමුණක් පනාවුවද සිරකරුවන් විශාල
ප්රමාණයකපගන් ප ාලිස් රැඳවුම් භාරපේ සිටියදී ඔවුනට සිදුවූ අසාධාරණකම් පිළිබඳ ැමිණිලි ගණනාවක්
පකාමිසමට ලැබුණි. එම ැමිණිලි හත දැක්පවන රිදි වන අතර ඒ පිළිබඳ තව දුරටත් විමර්ශනයට ලක්
කළ යුතු පේ.
පම් අතරින් ැමිණිලි ගණනාවක ම ඇතුළත් වූපේ ප ාලිස් නිලධාරින් අත්අඩංගුවට ගැනීම්වලදී නිසි
ක්රමපේදය අනුගමනය පනාකළ බවට වන අතර විපශ්ෂපයන් අදාළ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පහ්තු
පහෝ වපරන්තුවක් ඉදිරි ත් පනාකිරීම හා ප ාලිස් භාරපේ සිටියදී වුපේ සාමාජිකයන් සමග පහෝ
නීතිඥවරුන් සමග සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව පනාදීම මින් ප්රධාන පේ. තමන්ට එපරහිව ඉදිරි ත් කරන
ප ෝදනා පිළිබඳව ළමු වරට දැනුවත් වූපේ අධිකරණයට ඉදිරි ත් කළ අවස්ථාපේදී බව ඇතැම් රැඳවිපයෝ
ප්රකාශ කළහ. මපහ්ස්රාත්වරපයකුට ඉදිරි ත් කිරීමට ප ර ප ාලිස් රැඳවුම් භාරපේ තබා ගත හැකි උ රිම
කාලය වූ ැය 24ක කාලය ඉක්මවමින් ඔවුනට රැඳවුම් භාරපේ සිටීමට සිදු වූ බව ද රැඳවිපයෝ ැමිණිලි
කළහ. පමම ක්රියාව ප ාලිස් වාර්තාවල පහෝ අධිකරණ ලියවිලිවල දින දාතම පවනස් කිරීම මගින් සිදු වූ
බවද ඔවුහු ප ෝදනා කළහ.
විශාල රැඳවියන් පිරිසක් තමන්ට හිස් කඩදාසියක අත්සන් තැබීමට බල පකරුණු බවද සුව එම
කඩදාසිපයහි ප ාලිස් නිලධාරින් විසින් ාප ාච් ාරණයක් ලිවිම පහෝ යතුරුලියනය කිරීම සිදු කළ බවද
එහි ඇතුළත් වන පතාරතුරු කිසිවක් රැඳවියන්ට දැනගැනීමට පනාහැකි වූ බවද ැමිණිලි කළහ. ඔවුන්
ප ාලිසියට අවශය රිදි ප්රකාශයන් සිදුකිරීම ප්රතික්පෂ් කළ විට ශාරීරික ප්ර ණ්ඩත්වය පිළිබඳ බල ෑම්
පහෝ තර්ජන සිදුකිරීම, රැඳවුම් භාරපේදී ආහාර ලබා පනාදීම, ඇ නියම පනාකරමින් දීර්ඝ කාලයක් රැඳවුම්
භාරපේ තබාගැනීම හා ඔවුනපේ වුේවල ආරක්ෂාවට තර්ජන ැමිණවීම ආදීයට මුහුණ දීමට සිදුවූ බව
රැඳවිපයෝ ප ෝදනා කළහ.
අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රැඳවුම් භාරපේ තැබීම සම්බන්ධපයන් නියමිත ක්රමපේදයන් අනුගමනය පනාකිරීම
පිළිබඳව රස්තවාදය වැළක්වීපම් නත යටපත් රඳවා ගැපනන සිරකරුවන් පබාපහාමයකපගන් ැමිණිලි
ලැබිණ. සම්මුඛ සාකච්ඡාවලට බඳුන් පකරුණවුන් ැහැදිලි කළ රිදි අවශය ආරක්ෂක පියවර ගැනීමක්
සිදු පනාවුණු බව ැහැදිලි පේ. පබාපහෝ අවස්ථාවලදී තම නිපවස්, රැකියා ස්ථානවලදී පහෝ අතරමගදී
ැහැරගැනීමකට ලක් වූ බවත්, වුපේ සාමාජිකයන්ට අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ ලියවිේලක් පහෝ රඳවා
ගැපනන ස්ථාන පිළිබඳ කිසිදු පතාරතුරක් පහෝ ලබා පනාදුන් බවත්, අවසර පනාලත් ස්ථානවල ඔවුන් රඳවා
ගැනුණු බව හා වධ හිංසනයට ලක් කරමින් තමන් පනාදන්නා භාෂාවකින් ලියවුණු ප ාච් ාරණයන්ට
අත්සන් තැබීමට බල පකරුණු බවත් ඔවුහු ප්රකාශ කළහ. අත්අඩංගුවට ත්වීපමන් සු දින, සති පහෝ ඇතැම්
විට මාස ගණනාවක් පුරා වුල පහෝ නීතිඥවරුන් සමග සම්බන්ධ වීමට ඔවුනට අවසර ලබා පනාදුන් අතර
ඇතැම් අවස්ථාවලදී අත්අඩංගුවට ගැනීපමන් මාස ගණනක් යන තුරු එපස් අත්අඩංගුවට ගත් බව වුලට
දැනුම් දීමක් වා සිදුකර පනාමැත. රැඳවියාපේ අර්ථසාධනය පිළිබඳ නීතිමය නියාමනයකින් පතාරව පමපස්
දීර්ඝකාලීනව හුදකලා රැඳවුම් භාරපේ තැබීම හරහා කායික පීඩනය පහ්තුපවන් ාප ාච් ාරණ ලබාපදන
තත්වයට ඔවුහු ත්පවති. නීතිමය වශපයන් නවා ඇති මාර්පගෝ පද්ශ හා ආරක්ෂණ නියාමන තිබියදී වා
අත්අඩංගුවට ගැනීපම් බලධාරීන් පිළිබඳ නියාමනයක් පහෝ වගවීපම් යාන්රණයක් පනාමැති කේ හි හා

කාර්යක්ෂම අධිකරණමය නියාමනයක් පනාමැති කේ හි රස්තවාදය වැළක්වීපම් නත යටපත්
අත්අඩංගුවට ගැපනන්නවුන්පේ අර්ථසාධනය පිළිබඳ අ ට බලාප ාපරාත්තු තැබිය පනාහැකිය.
කාන්තාවන් අත්අඩංගුවට ගැනීපම් ක්රමපේදයන් සම්බන්ධපයන් විපශ්ෂ ප්රවණතා කිහි යක් දැකිය හැකිය.
අත්අඩංගුවට ගැපනන පහෝ ප ාලිසිය පවත ප්රවාහනය සිදුවන අවස්ථාපේදී එහි කාන්තා ප ාලිස්
පකාස්තා ේවරියන් පනාවූ බවට පබාපහෝවිට ැමිණිලි ලැපේ. එපමන්ම කාන්තාවන් රාත්රිය හන් වන
තුරු ප ාලිස් ස්ථානපේ රඳවා තැපබන අවස්ථාවල ද එහි ප ාලිස් පකාස්තා ේවරියන් පනාවූ බවටද
ප ෝදනා ඉදිරි ත් පකපර්. අත්අඩංගුවට ගැනීම් අතරතුර මත්රවය පිළිබඳ පසෝදිසිපේදී කාන්තා ප ාලිස්
පකාස්තා ේවරියන් ආක්රමණකාරී පලස සිය ශරීර ස් ර්ශ කළ බවට කාන්තාවන් ගණනාවක් ැමිණිලි
ඉදිරි ත් කළහ. එපමන්ම තමන් ප ාලිස් නිලධාරින් අතින් ලිංගික අතවරයට ලක් වූ බවට ද කාන්තා
රැඳවියන් ගණනාවක් විසින් ප ෝදනා ඉදිරි ත් කරනු ලැබිණ. පමවන් ප ෝදනා මගින් ප ාලිස් භාරපේ
සිටියදී කාන්තාවන් මුහුණ පදන අවදානම් සහගත තත්වය පිළිබඳව මනාව පහළිදරේ පකපරන අතර
ඔවුනපේ ප ෞද්ගලික ආරක්ෂාව හා ආත්මාභිමානය සුරක්ිත කිරීමට ආරක්ෂක යවර ගැනීපමහි
වැදගත්කම ද ප න්වා පදයි.
වර්තමානපේදී පමවන් ප්රකාශන හුදු ප ෝදනාවන් පලස මණක් වතිද්දී රට පුරා ප ාලිස් ක්රියාකලා ය
පිළිබඳව ලැපබන ැමිණිලිවල රටාවන් හා ප්රවණතා, විපශ්ෂපයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තැබීපම්
ක්රියාදාමය තුළ අන්තර්ගත පවතැයි ප්රකාශ වන ප්ර ණ්ඩත්වය අ ට පනාසලකා හරිය පනාහැකි අතර ඒ
සම්බන්ධ බර තල විමර්ශනයක් සිදු කළ යුතුය. තර්ජනයනට යටත්ව ලබාගන්නා ාප ාච් ාරණයන්
මගින් අ රාධ යුක්ති ක්රියාදාමය හා බන්ධනාපරෝධනය තුළ විකෘතීන් ඇති කළ හැකි බැවින් ඵලදායි පලස
අ රාධ මර්දනය කිරීමක්ද ඒ හරහා සිදු පනාපේ. එයට අමතරව රැඳවියන් හට ප ාලිස් නිලධාරීන්ට එපරහිව
ැමිණිලි ඉදිරි ත් කිරීපම් හා බන්ධනාගාරගතව සිටියදී එම ැමිණිලි පිළිබඳ සු වි රම් කිරීපම්
ක්රමපේදයක්ද තිබිය යුතුය.

22. නීති සහාය ලබාගැනීපම් හැකියාව
දිළිඳු සමාජ සුබිම්වලින් ැමිපණන පුද්ගලයන් සම්බන්ධපයන් වතින එක් දුක්ගැනවිේලක් වන්පන්
ඵලදායි නීතිමය නිපයෝජනයක් ලබාගැනීපම් පනාහැකියාවයි. ඔවුනට පමම නීති සහාය ලබාගැනීම සඳහා
අවශය මුදේ පසායාගැනීමට පබාපහෝ විට තම පද් ළ ව විකුණමින් සිය ජීවපනෝ ාය අනතුපර් පහළමින්
බලවත් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දීමට සිදුපේ. ප්රමාණවත් සාක්ෂරතාවයක් පනාමැති බැවින් නීතිමය ක්රියාදාමය
වටහාගැනීමට අප ාපහාසත් වන පුද්ගලයන් හට තම නීතිඥවරයා පිළිබඳව විශ්වාසය තැබිය පනාහැකිය.
එහි ප්රතිඵලයක් පලස ඔවුනට තමන් පවනුපවන් කරුණු දැක්වීපම් අවස්ථාව අවම පකපරන අතර එවන්
පුද්ගලපයෝ වං නික නීතිඥයන්පේ ග්රහණයට පගාදුරු පවති.
ශ්රී ලාංකික අධිකරණ ද්ධතිපේ ස්වභාවය අනුව වසර 20ක මණ කාලයක් දක්වා දික්ගැස්සිය හැකි නඩු
විභාගයන් පහ්තුපවන් තව දුරටත් නීතිමය වියදම් දැරිය පනාහැකි පුද්ගලයන් ද පකාමිසමට හමුවිය. ඒ
පහ්තුපවන් ඔවුනට රජපයන් ත්පකපරන නීතිඥවරුන් මත යැපීමට සිදුපේ. රජපයන් ත්පකපරන
නීතිඥවරුන් සිය වගකීම බර තල පකාට පනාසලකන බවටත් රිමාන්් රැඳවියන් සමග සාකච්ඡා කිරීම
සඳහා බන්ධනාගාර පවත යාම පහෝ නඩු විභාගයට ප ර මිනිත්තු කිහි යකට වඩා රැඳවියා සමග කතා
පනාකරන බවටත් සාමානය මතවාදයක් වතී. චුදිතයන් සමග කිසිදු සන්නිපේදනයක් පනාමැති තරම් වන
බැවින් ඔවුනට ප්රබල විත්තිවා කයක් සකස් කිරීමට හැකියාවක් වතීද යන්න මහත් ගැටලුවකි. නඩු
විභාගපේදී නැගී සිට කතා පනාකිරීම හා හරස් ප්රශ්න පනාවිමසීම පිළිබඳ සිරකරුවන් පබාපහෝවිට ැමිණිලි

කරන්පන් පම් නිසා විය හැකිය. විත්තිකරුට ලැපබන තීන්දුව පකපරහි ඔහුට පහෝ ඇයට ලැපබන නීතිඥ
සහාය ඍජු බල ෑමක් ඇතිකරන පහයින් හළ සමාජ-ආර්ික සුබිම් සහිත චුදිතයන් හට වඩාත් බර තල
තීන්දු ලැබීම පකපරහි ඔවුනපේ සපදාස් බවට වඩා ඔවුනපේ ආර්ික තත්වය බල ාන බව ප පන්. පමයින්
සිදුවන්පන් අ රාධ අධිකරණ ද්ධතිපේ අවංකභාවය හා අභිප්රාය අවප්රමාණ වීමයි.
නීතිඥවරුන් හා රජපේ නීති ාර්ශ්වයන් අධිකරණපේ ප නීසිටීම නඩු විභාගපේ දිර්ඝතාව පකපරහි ඍජුවා
බල ායි. යම් නීතිඥවරපයකු අධිකරණපේ ප නී පනාසිටි කල එම නඩුව පවනත් දිනයකට කේ දැපම්.
අභියා නා විභාගවලදී පමම දිනය 6 මසකට පහෝ වසරකට සු දිනයක් විය හැකි අතර එම මුළු කාලයම
රැඳවියා බන්ධනාගාරපේ ගත කළ යුතුය. විවිධ අසීරුතා මධයපේ නීතිඥවරුන් සඳහා මුදේ පසායාගන්නා
අවස්ථාවල පමපස් නීතිඥවරුන් අධිකරණයට පනා ැමිපණන තත්වය වැඩි වශපයන් දක්නට ලැපේ.
එපමන්ම රැඳවිපයකු අධිකරණය පවත ප්රවාහනය කිරීමට අවශය කටයුතු සැලසීම පස්වක හිඟයක් සහිත
බන්ධනාගාර පද ාර්තපම්න්තුවට පමන්ම බදුපගවන්නන්ටද මහත් බරක් වන්පන් ඔවුන් රැපගන යාමට
නිලධාරින් හා බස් රථ පවන් කළ යුතු වන බැවිනි. ඇතැම් අවස්ථාවල බන්ධනාගාරය පිහිටි නගරපයන්
බැහැර අධිකරණ පිහිටන බැවින් ඔවුනට විශාල දුර ප්රමාණයක් හා කාලයක්ද ඒ පවනුපවන් පගවීමට සිදුපේ.
අදාළ පුද්ගලයා අධිකරණයට රැපගන ඒපමන් සු ඔහුපේ නීතිඥවරයා පහෝ රජපේ නීතිඥවරයා ැමිණ
පනාසිටියපහාත් ඉන් සිදුවන්පන් විශාල මහජන මුදේ නාස්තියකි.
නීති සහාය පිළිබඳ පකාමිසම රිමාන්් බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් හට ඇ ලබාගැනීමට හා ඇ
පකාන්පද්සි අඩුකිරීමට අවශය නීතිමය සහාය ලබාදීපම් උත්සාහයන් ගත්තද ක්රමානුකුලව බන්ධනාගාර
තුළ නීති සායනයන් ැවැත්වීමට, නීති උ පදස් ලබාදීමට හා ප්රාපද්ශීය බන්ධනාගාරවල සිටින රිමාන්්
රැඳවියන්ට උ කාර කිරීමට ප්රමාණවත් තරම් මුදේ ප්රති ාදන තමන්ට පනාලැපබන බව ඔවුහු ප්රකාශ කරති.
එ මණක් පනාව බර තල අ රාධ පිළිබඳ ප ෝදනා ලැබූවන්පේ නඩු විභාග වසර ගණනාවක් පුරා
ැවැත්පවන බැවින් එවන් පුද්ගලයන්ට නීතිමය සහාය ලබාදීමට ද පමම පකාමිසමට හැකියාවක් පනාමැත.
වර්තමාන පකාමිසපමහි ප්රති ත්තියක් පලස මත්රවය පිළිබඳ ප ෝදනාවලට අත්අඩංගුවට ත් චුදිතයන් හට
ඔවුනපේ සහාය ලබා පනාපද්.

23. නීතිමය හා අධිකරණමය ක්රියාවලීන්
බන්ධනාගාර තුළ සිටින නඩු විභාග පමපතක් පනා ැවැත්වූ රැඳවියන්පේ අධික ප්රමාණපයන් ප නී යන්පන්
අ රාධ අධිකරණ ක්රමපේදපේ දුර්වලතාවයයි. එහිදී යම් අ රාධයකට දඬුවම් නියම පනාවූ පුද්ගලයන්
ඔවුනපේ නඩු විභාගය අවසන් පකපරන පතක් දීර්ඝ කාලයක් සිරගත කර තැපේ.
පමපස් රිමාන්් භාරපේ දිගුකාලිනව රැඳී සිටීමට එක පහ්තුවක් වන්පන් ඉතා දැඩි ඇ පකාන්පද්සීන් ය.
ඇ ලැබීමට සුදුසුකම් සහිත වුවද ඔවුන් මත ැනපවන දැඩි ඇ පකාන්පද්සි පහ්තුපවන් බන්ධනාගාරගතව
සිටින රැඳවියන් පබාපහාමයක් පකාමිසමට හමුවිය. ඇ පකාන්පද්සි සපුරාගත පනාහැකි රැඳවියන් හට එම
පකාන්පද්සි පවනස් කරන පලස ඉේලමින් තමන් පවනුපවන් පමෝසමක් පගානු කිරීම සඳහා
නීතිඥවරපයකු බන්ධනාගාරය තුළ සිට සම්බන්ධ කරගැනීපම් අවස්ථාව ද ඇත්පත් ඉතා අේ වශපයනි.
විපශ්ෂපයන් තම වුේවලට සමී පයන් රඳවා පනාමැති පුද්ගලයන් හා විපද්ශිකයන් ඔවුන් පවනුපවන්
ඉදිරි ත් වීමට නීතිඥවරපයකු සම්බන්ධ කරගැනීමට පනාහැකි වීම නිසා අතිශයින් අසරණ තත්වයකට
ත්පවති.

ඇ ඉේලුම් කිරීමට පහෝ ඇ පකාන්පද්සි පවනස් කිරීමට නීතිමය සහයක් පනාමැතිව ඇ ලැබීමට
සුදුසුකම් ලද්දවුන් වා බන්ධනාගාරගතව සිටිති. එබැවින් ඇ ප්රතික්පෂ් කිරීම හා සපුරාගත පනාහැකි
මට්ටපම් ඇ පකාන්පද්සි ැනවීම බන්ධනාගාරවල තදබදය ඉහළ යාමට ඍජු බල ෑමක් ඇතිකරයි.
එපමන්ම බර තල අ රාධ පිළිබඳ වාර්තා සහිත පුද්ගලයන්ට සුළු වරද සහිත පුද්ගලයන් නිරාවරණය
පකපරන පලසින් පමපස් සුළු වරද සහිත පුද්ගලයන් බන්ධනාගාර කිරීම පිළිබඳව ද සියුම් රික්ෂාවක්
අවශය පේ. පමම අවදානම අවම කරගැනීම සඳහා බන්ධනාගාරගත කිරීපමන් පතාරව ගත හැකි පවනත්
විකේ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව ගපේෂණය කළ යුතුය.
මපහ්ස්රාත් අධිකරණයක් මගින් ඇ ප්රතික්පෂ් කිරීම පහෝ රැඳවුම් නිපයෝග දීර්ඝ කිරීම සඳහා අදාළ
පුද්ගලයා තවදුරටත් බන්ධනාගාරගත කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව විනිසුරුවරපයකු විසින් ප්රමාණාත්මක
විමර්ශනයක් හා සමාපලෝ නයක් කළ යුතුය. පකපස්පවතත්, ඇ ප්රතික්පෂ් කිරීමට පහෝ රැඳවුම් නිපයෝග
දීර්ඝ කිරීමට ප ර තමන් පවනුපවන් කරුණු ඉදිරි ත් කිරීමට අවස්ථාවක් පනාලැපබන බව පබාපහෝ
රැඳවිපයෝ පකාමිසමට දන්වා සිටියහ. තමන් අධිකරණපේදී කතාකිරීමට ගත් උත්සාහයන්
මපහ්ස්රාත්වරයා විසින් පනාසලකා හැරි බව පබාපහෝ පදනා ැමිණිලි කළහ. නඩු විභාගයට ප ර දීර්ඝ
කාලීනව රඳවා තැබීම සම්බන්ධව ස්වාධීන හා අ ක්ෂ ාති අධයයනයක් සිදු පනාකිරීම නිසා එපස් රඳවා
තැබීපම් තීරණය ගැන්ම පිළිබඳ සතයවශපයන් ම තීරකයන් පලස පබාපහෝවිට ක්රියා කරනුපේ ැමිණිලි
ාර්ශ්වය පහෝ ප ාලිසියයි.
මිල අධික නීති පස්වාවන් ලබාගත පනාහැකි පහෝ ප්රමාණවත් පලස නීතිමය ක්රියාදාමය අවපබෝධ
කරගැනීමට පනාහැකි පුද්ගලයන් ඔවුනපේ නිදහස පිළිබඳ තීරණ ගැනීපම්දී හුදු පේක්ෂපයකුපේ තත්වයට
අද වැපට්. තමන්ට එපරහි ප ෝදනා වටහාගැනීමට පහෝ අධිකරණපේ සිදුවන පද් අවපබෝධ කරගැනීමට
පනාහැකි පුද්ගලයන් හට ප්රමාණවත් විත්තිවා කයක් සුදානම් කරගත පනාහැකිය. එ මණක් පනාව තමන්
නීතිඥවරයාපේ වං ාවන්ට හා දුස්ක්රියාවලට පගාදුරු පනාපවමින් එම නීතිඥවරයා වගකීපමන් බැඳ
තැබීමටද පමම පුද්ගලපයෝ අසමත් පවති. නඩු විභාගපේදී නනතික වයවහාරයන් අවපබෝධ පනාවන හා
අදාළ ළාපත් භාෂාව කතා පනාකරන පුද්ගලයන් හට එම නඩු විභාග පත්රුම්ගත පනාහැකි වනු ඇත. පම්
සඳහා භාෂා රිවර්තකපයකු ඉේලුම් කිරීම බලවත් විත්තිවා කයක් සුදානම් කිරීපම් චුදිතයාපේ හැකියාව
වර්ධනය කරනු පවනුවට නඩු විභාගයන් වසර ගණනාවකට කේ යාමට පහ්තු පේ.
ඉහත සඳහන් කළ කරුණු සියේපලහිම එකතුපවන් සමාජපේ අඩු ආදායම් ලැබී ස්ථරයට අයත් පුද්ගලයන්
හට ඔවුනට හිමි අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීපම් අයිතිය ැහැරගනු ලබයි. අනවශය ප්රමාදයන්පගන් පතාරව
නඩු විභාගයක් ලැබීපම් හිමිකම පවනුවට දීර්ඝ කාලින නඩු විභාගයන්ට මුහුණ දීමට ඔවුනට සිදුපේ. එම
මුළු කාලයම පබාපහෝ පුද්ගලපයෝ බන්ධනාගාරගතව සිටිති. පමපස් නඩු විභාග කේයාම පකපරහි නීති ති
පද ාර්තපම්න්තුපේ පහෝ විපශ්ෂපයන් මත්රවය සම්බන්ද නඩුවලදී රජපේ රස රීක්ෂක පද ාර්තපම්න්තුපේ
රි ාලනමය ප්රමාදයන් පහ්තුවන බව ප ාමිසමට නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. ඒ අනුව පමම පුද්ගල නිදහස
අහිමි කිරීම රාජය ආයතනවල අකාර්යක්ෂමතාවය පහ්තුපවන් සිදුවන බව ැහැදිලිය එහි වගකීම ඔවුන්
දැරිය යුතුය. නිශ්ිත දඬුවම් කාලයක් ලැබීම අනියත රිමාන්් බන්ධනාගාරගත කිරීමකට වඩා යහ ත් පලස
සිතන බැවින් පමවන් දීර්ඝ නඩු විභාගවලදී හුපදක් ම එය අවසන් කිරීම සඳහා චුදිතයන් සිය වරද පිළිගත්
අවස්ථා වා වාර්තා පේ.
දඩ මුදේ පගවීමට අප ාපහාසත් වීම, ණය මුදේ පනාපගවීම හා නඩත්තු මුදේ පගවීම ැහැරහැරිම
පහ්තුපවන් සිරගතව සිටින රැඳවියන් බන්ධනාගාරවල තදබදය තවදුරටත් උත්සන්න වීමට තවත් පහ්තුවකි.
බන්ධනාගාරගත කිරීපමන් පතාරව යම් ආදායමක් උ යමින් සිය ණය පගවිය හැකි විකේ ක්රියාමාර්ග

ගැනීම පවනුවට එවන් පුද්ගලයන් සිරගත කිරීපමන් ප නී යන්පන් දිළිඳු පුද්ගලයන් ඔවුනපේ දරිරතාවය
පහ්තුපවන් විසමානු ාතික පලස බන්ධනාගාරගත පකපරන බවයි.
බන්ධනාගාරවල සිට අධිකරණය දක්වා ප්රවාහනය කිරීපම්දී විශාල රැඳවියන් ප්රමාණයක් එකම බස් රථයක
ප්රවාහනය කිරීම පහ්තුපවන් දිගු ගමන්වලදී වා ඇතැම්විට වයස්ගත රැදවියන්ටද අසුනක් හිමි පනාවන
බවට ඔවුහු පකාමිසමට ැමිණිලි කළහ. පකාළඹින් බැහැර ප්රපද්ශවල සිට අභියා නා විභාග සඳහා රැපගන
ඒපම්දී රැඳවියන්ට ආහාර ාන ලබා පනාපදන බවටත්, මාංචු දමා සිටියදීම ප ාලිතින් බෑේවලට ශරීර කෘතය
කිරීමට සිදුවන බවත් ඔවූහු තවදුරටත් ප ෝදනා කළහ. බන්ධනාගාර සතුව ඇති රථවාහන හා නිලධාරීන්පේ
හිඟය පහ්තුපවන් පමපස් සිරකරුවන් ප්රවාහනය කිරීමට තමන්ට සිදුවන බව බන්ධාගාර රි ාලකපයෝ
පකාමිසමට කරුණු දැක්වූහ.
මපහ්ස්රාත් අධිකරණපේදී පමම රිමාන්් රැඳවියන් මපහ්ස්රාත් අධිකරණ සිරකුටි තුළ රඳවා තැපේ. එහිදී
ඔවුනට දවස පුරා සිටපගන සිටීමට සිදුවන අතර ඇතැම් විට දිවා ආහාර පේලක් ලැබුණද වැසිකිළි හසුකම්
පනාලැපේ.

VI ක ොටස : ප්රචණ්ඩත්වකේ අඛණ්ඩතොවය

24. ප්රචණ්ඩත්වයේ අඛණ්ඩතාවය
ප්රචණ්ඩත්වය යනු අපරාධ යුක්ති ක්රමයේදය තුළට කිඳා බස ගිය ලක්තෂණයක්ත වන බව ය ාමිසමට දැ ගත
හැකි විය. අත්අඩංගුවට ගැනුණු පුද්ගලයන් යපාලිස් භාරයේදී, රිමාන්ද භාරයේදී හා සිරගතව සිටින අතරතුර
ප්රචණ්ඩත්වයට යගාදුරු වීම එහි යපාදු අංගයකි. යපාලිස් භාරයේදී වධ හිංසාවට ලක්ත කිරීම විමර්ශන
ක්රියාවලියේ අනිවාර්ය අංගයක්ත බවට පත්ව ඇත. රැඳවියන්යගන් සාක්ති, යතාරතුරු හා පායපාච්චාරණ
ලබාගැනීමට යමයස් ප්රචණ්ඩත්වය භාවිත ය යර්. බන්ධනාගාර තුළ සිදුය යරන ප්රචණ්ඩ ක්රියාවලට
ශාරීරි හා වාචි හිංසනයන් යමන්ම රැඳවියන්යේ යපෞද්ගලි අභිමානය ය යරහි කිසිස්දු තැකීමකින්
යතාරව සිදුය යරන ආක්රමණි ශරීර යසෝදිසිකිරීම් ද අයත් යේ. යමවැනි ක්රියාවල යයයදන්නවුන් හට
යබායහෝවිට කිසිදු දඬුවමක්ත යනාලැයබන බැවින් යමම ප්රචණ්ඩ ාරී චක්රයේ බිඳීමක්ත යහෝ නැවතීමක්ත කිසි
දියන සිදු යනායේ. යමයට යහ්තුව ඔවුන් සිදු ළ අපරාධවල ස්වභාවය යහ්තුයවන් රජය හා සමාජය තුළ
සිර රුවන් පිළිබඳව යගාඩනැගී ඇි අප්රසන්න හැඟීම විය හැකිය. ඔවුනට මුහුණ දීමට සිදුවන
ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳව සමාජය යවින් වියරෝධයක්ත පැන යනානැයගන්යන් එබැවිනි. බන්ධනාගාර තුළ
සාමය පවත්වාගැනීයම් මුලි
ක්රමයේදය ප්රචණ්ඩත්වය යලස සැලය න බැවින් රැඳවියන් යටත්
රගැනීමට හා ඕනෑම වියරෝධය දැක්තවීම ට දඬුවම් ලබා දීමට යමන්ම සිය බලය තහවුරු කිරීම සඳහා
බන්ධනාගාර නිලධාරීහූ යමයස් ක්රියා රි. ප්රධාන වශයයන් යමයස් හිංසනයට බඳුන් වන්යන්
බලාධි ාරයට එයරහිව නැගී සිටිය යනාහැකි එයමන්ම ඔවුනට සිදුවන අසාධාරණයට එයරහිව යපාදු
මතයක්ත යගාඩ යනානැයගන පහළ සමාජ-ආර්ි මට්ටයම් ණ්ඩායම්වලට එයරහිව බව නිරීක්තෂණය ළ
හැකිය.
සමස්ත බන්ධනාගාර පද්ධියයහි ම ප්රිසංස් රණය එහි මානසි ත්වය විපා ඵලය පිළිබඳ සාධ යයන්
යවනස් ව පුනරුත්තාපනය හා වියශෝධනය ය යරහි යක්තන්රගත වීම හා යද්ශපාලනි ප්රවණතා මත සම්පත්
යබදාහැරිම මත රඳා පවතී. බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට ප්රචණ්ඩ යනාවන ක්රම මගින් සිර රුවන් පාලනය හා
සාමය පවත්වාගැනීම යමන්ම මානව හිමි ම් පිළිබඳ පුහුණුව ලබාදීම අතයාවශය යේ. ඒ හරහා වියශෝධන
යස්වා/ ාර්යයන් සම්පාදනය පිළිබඳ අවයබෝධය හා හැකියාව ඔවුන් තුළ වර්ධනය ළ යුතුය.
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25. තීන්දු ලබාදීයම් පියවයර්දී ගත හැකි වි ල්ප ක්රියාමාර්ග
සිරගතකිරිම යවනුවට යවනත් පියවර රා යයාමුවීම දණ්ඩනීය ප්රයේශයයන් විතැන් ව පුනරුත්තාපන හා
ප්රිසංස්ථාපනි ප්රිපත්ි සම්පාදනයයහි එක්ත පියවරකි. ඒ හරහා බන්ධනාගාර පද්ධිය මුහුණ යදන
තදබදය හා ඒ සම්බන්ධ ගැටලුවලට ද පිළියම් යයදිය හැකිය. ජාි නනි ක්රමයේදය තුළ
සිරගතකිරීයමන් යතාරව ගත හැකි පියවර ප්රධාන වැඩසටහන් තුනකින් සමන්විත යේ.
25.1 ප්රජාමය වියශෝධනයන්
යම් වරද ට සිර දඬුවම් ලබාදීම අනිවාර්ය යනාවන විට යහෝ සිර දඬුවම වසර යද ක්ත යනාඉක්තමවන විට
බන්ධනාගාරගත කිරීයම් තීන්දුවක්ත යවනුවට වියශෝධන නියයෝගයක්ත නිකුත් ළ හැකිය. එහිදී අධි රණය
විසින් වරද රුට වඩාත් ගැළයපන වියශෝධන නියයෝගයක්ත නිකුත් රයි. යමයට මත්රවය සම්බන්ධ වරද දී
නම් පුනරුත්තාපනයට යටත් කිරීම, ප්රජා යස්වා යහෝ අධීක්තෂණය වැනි ය ාන්යද්සි අයත් යේ.
ය යස්යවතත්, වර්තමානය වන විට අපරාධ යුක්ති ක්රමයේදය තුළ යමම ප්රජාමය වියශෝධනයන් දක්තනට
ලැයබනුයේ ඉතාමත් අල්ප වශයයන් වන අතර එය යමම ක්රමයේ සාර්ථ ත්වය අවප්රමාණ රවයි.
ය ාමිසමට දැනුම් දුන් පරිදි යමයට එ යහ්තුවක්ත යලස නඩුව වහා අවසන් කිරීයම් මාර්ගයක්ත යලස සිර
දඬුවම් නියම කිරීම සල න අතර යමම ක්රමයේදයට අවශය වන නඩු විභාගය තව දුරටත් දික්ත ගැස්විය හැකි
පුනර් තීන්දු වාර්තා ඉල්ලාසිටීමට විනිසුරුවරුන් දක්තවන මැළි ම යපන්වා දිය හැකිය. එයමන්ම ප්රජාමය
වියශෝධනයන්හි අන්තර්ගතය පිළිබඳ අවයබෝධයකින් යතාරවීම හා පුනරුත්තාපනයට වඩා දඬුවම
සිර රුවන්ට ඔබින බවට වන මානසි ත්වය ආදිය ප්රජාමය වියශෝධනයට එයරහිව මතයක්ත යගාඩනැගීමට
යහ්තු වී ඇත.
යම් වන විට ප්රජා වියශෝධන යදපාර්තයම්න්තුව මුහුණ යදන දැඩි මුදල් ප්රිපාදන ගැටළු නිසා අයනකුත්
ආයතනවල පිහිට යනාමැිව ඔවුනට මත්රවය පුනරුත්තාපන/ප්රි ාර වැඩසටහන් යහෝ වෘත්තීය පුහුණු
වැඩසටහන් ක්රියාත්ම කිරීයම් හැකියාවක්ත යනාමැත. යමයස් ප්රිපාදන සිමාකිරිම නිසා යම් වන විට
ප්රජාමය වියශෝධන වැඩසටහන්වලට සහභාගිවන්නන් ඵලදායි යලස නියාමනය හා ඇගයීමට ද බාධා පවතී.

25.2 මත්රවයවලට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයන් පුනරුත්තාපනය
මත්රවයවලට ඇබ්බැහිවූවන් හා මත්රවය අයලවි රන්නන් අතර කිසිදු යවන් කිරීමක්ත යනාය යරන බව
ය ාමිසමට නිරීක්තෂණය විය. මින් යදවැනි ය ාටස සිරගත ළ හැකි වුවද පළමු ය ාටසට අවශය වන්යන්
නවදය ප්රි ාර ලබාදීමයි.
ජාි අන්තරාය ර ඖෂධ හා පාලන මණ්ඩලය යටයත් පාලනය වන ප්රි ාර මධයස්ථානයන් හි
පුනරුත්තාපනය වීම සඳහා වරද රුයවකු යයාමු කිරීමට විනිසුරුවරයයකුට බලය ඇත. යමවන් ප්රි ාර
මධයස්ථානවල පවින යසෞඛය ාර්ය මණ්ඩල හිඟය සිරගතකිරිම යවනුවට යමයස් පුනරුත්තාපනය
සඳහා ලබායදන නියයෝග සාර්ථ වීම ය යරහි අහිත ර යලස බලපායි. එම මධයස්ථානවල ම යස්වය
රන නවදයවරුන් යවනුවට වරින් වර එහි පැමිණ යස්වය රන නවදයවරුන් සිටීම එයට ප්රධාන
යහ්තුවකි. එයමන්ම යම් නවදයවරු අදාළ ඇබ්බැහිවුවන්ට දරාගත යනාහැකි මිලකින් යුතු ඖෂධ වර්ග

නියම කිරීමද සිදු රි. දැනට පවින ප්රි ාර මධයස්ථාන කිහිපය තුළ ඉල්ලුමට සරිලන යස්වාවක්ත
සැපයීයම් හැකියාව ද යනාමැත.
මත්රවයවලට ඇබ්බැහිවූවන්ට ප්රි ාර තීරණය කිරීම සඳහා අතයවශය සාධ යක්ත වන ය ාපමණ
මට්ටමකින් එයස් ඇබ්බැහි වී ඇිද යන්න නිර්ණය ළ හැකි ප්රමිිගත ප්රිපත්තීන් ද දක්තනට යනාලැයබ්.
න්ද ාඩු මත්රවය ප්රි ාර මධයස්ථානය යවත යයාමු ළ හා යම් වන විට එහි යාමට නියමිතව වැලි ඩ
බන්ධනාගාරයේ රැඳී සිටින පුද්ගලයයෝ තමන්ව නවදයවරයකු විසින් කිසිදු පරික්තෂාව ට ලක්ත යනා ළ
බවත් න්ද ාඩු හි පුනරුත්තාපනයට යැවීමට යපර ඇබ්බැහිවීයම් මට්ටම පරික්තෂාව සඳහා නවදය
පරීක්තෂණ සිදු යනා ළ බවත් ය ාමිසමට දන්වා සිටියහ. විනිසුරුවරයායේ අත්තයනෝමි තීරණය මත
ප්රි ාර පිළිබඳ නියයෝගය නිකුත් ය යරන බැවින් මත්රවයවලට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධයයන්
ඒකීය අධි රණමය ප්රිපත්ියක්ත යනාමැි බව මනාව පැහැදිලි යේ.

25.3 පරිවාසය
ජාි නනි ආ ෘිය තුළ පවින යතවන සිරගතකිරීයමන් බැහැර ක්රමයේදය පරිවාසයයි. යමය
සායේක්තෂව අවම සීමාවන් සහිත වි ල්පය වන අතර එහිදී අදාළ පුද්ගලයා යවනුයවන් නියම ළ පරිවාස
ය ාන්යද්සිවලට යටත් ව සිය නිවයසහි ම ඔහුට යහෝ ඇයට ජීවත් වීමට අවසර ලැයබ්.
පරිවාස නියම කිරීයම්දී සපුරාලිය යුතු පුර්ව නිශ්චිත නිර්නාය යන් යනාමැත. ඒ යවනුවට වරද රුයේ
වරයදහි ස්වභාවය, ලිංගි ත්වය හා තත්වය පිළිබඳව අගයමින් නඩුවකින් නඩුව ට යවනස් වන අන්දයම්
පියවර අනුගමනය කිරීමක්ත සිදුයේ. යම් හරහා සිරගතකිරීම ට සායේක්තෂව අදාළ වරද රුට පරිවාස
නියයෝග පැනවීම වඩා සුදුසු යේ ද යන්න තීරණය ය යර්. යමය සිරගත කිරීමට වි ල්පයක්ත යලස භාවිත
ළ හැකි අතයාවශය හා සංවර්ධනාත්ම ක්රමයේදයකි. එතුළින් බදුයගවන්නන් හා සමාජය දැරිය යුතු
සිරගතකිරීයම් වියදම් අඩු කිරීම පිළිබඳව යයදිය හැකි යහාඳ පිළියමකි. එයහත් යමම වි ල්පය පිළිබඳ
පවින දැනුම අල්ප ය. පරිවාස ක්රමයේදය ක්රියාත්ම කිරීමට නීියයන් බැඳී සිටින ළමා පරිවාස
යදපාර්තයම්න්තුව වැඩිහිටියන් පරිවාසයයහි යයදවීම පිළිබඳව ටයුතු යනා රන අතර ඒ යවනුවට ළමුන්
හා සම්බන්ධ පරිවාස ටයුතු ය යරහි පමණක්ත අවධානය යයාමු රයි. ඒ අනුව වර්තමානයේදී වැඩිහිටි
පරිවාසය පිළිබඳ ටයුතු භාරයගන ළමනා රණය කිරීම සඳහා යවන් වූ කිසිදු ඒ
යක්ත දක්තනට
යනාලැයබ්.

