
 

ශ්රී ලංකාවේ   ලං 

විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං 

 

2015 අප්රේල් 2 20 - මැයි 31  

 
 

 
2015 මැයි 18 වන දින මුල් 2ලවවකාල් 2 හිදී පැවති අනුස්මරණ වැඩසටහනක් අතරතුර ප්පොලීසිය විසින් පූජක වරප්යකුප්ෙන් 

රශ්්ණ කරයි (ඡායාරූපය – Seb BW) 
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ආවරණය ලංවළ ලංසිදුවීම් 

 

 

A. අදහස් ලංරවේශ කිරී ම් ලංනිදහස සීමේ ලංකිරීම ලං 

B. රැස්වී ම් ලංනිදහස ලං ඇසිරීම 

C. සිහිකිරීම ලංසදහේ ලංවූ ලංඅයිතියට ලංබේධේ ලංපැමිණවීම 

D. ශිෂ්ය ලං්රියේවේරවම් ලංමර්දනය ලං 

E. විපක්ෂ් ලං ේශපේකන ලංපක්ෂ් ලංමර්දනය ලං 

 

 

 

 

ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය 1990 දී ආරම්භ කරන ලද්ෆද් විෆ ේෂෆයන් ම  වාර්ගික ගැටුම සහ යුද්ධය 
සන්දර්භෆය හි ශ්රීලාකා ෆම මානව හිකමකම් තත්ත්වය රීක්ෂණෂ ය කරකමන් කණු ග ෆගු ක රීක්ම්ත් එම 
කණු ග ලිඛිත සහ වාචික මැදිහත් වීම් හරහා ප්රාෆද්යයව, ජාතිකව සහ ජාතයන්තරව වාර්තා රීක්ම්ත් 
ය. එෆසේම සිය අයිතීන් රීරන්තරෆයන් සහ ක්රමවත් ෆලස ෆකෆලීමම් ලෂණවන අෆනෂණජන ප්රජාවන් 

සමග ද ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය ක්යුතු කරයි. වර්තමානෆේ දී ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය මැතිවර  
රීක්ෂණෂ ය,මාධය රීදහස සහ මානව හිකමකම් ආරෂණෂකයින් සම්නන්ධෆයන් සිය අවධානය ෆයුු  කර 
තිෆේ. ශ්රී ලාකාෆම ෆකු ප හිහි්ා ිති ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය  ෆද්යය ක්රියාධරයින්, කණ්ඩායම් සහ 
ජාලයන් සමඟ ෆමන්ම කලාපීය සහ ජාතයන්තර මානව හිකමකම් ජාලයන් සමග සහෆයෝගෆයන් 

ක්යුතු කරයි. 
 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
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ඉන්ප් ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ප්ක්න්ද්රය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

3 

සේරේාශය ලං - රාජපක්ෂ පාලන කාලයට වඩා නිදහසක් ඇතැයි ප්පොදුප්ේ දැප්නන හැගීම වුවත් වමත්රීපාල 

පාලන කාලය තුළදී ද ශ්රී ලාකාව තුළ විසම්මුතිය මර්දනය කිරීප්ම් සිදුවීම් වාර්තා වී තිප්ේ.  

 

යුද්ධප්යන් මිය ගිය ප්දමල වැසියන් සිහි කිරීප්ම් වැඩසටහන් තහනම් කරමින් 2015 මැයි මස මැද භාෙප්ේදී 

ප්පොලීසිය විසින් අධිකරණ නිප්යෝෙ ලබා ෙත්ප්ත්ය. එවැනි සමහර වැඩසටහන්හි සාවිධායකයින්, ඒවාට 

සභභාගී වූවන් සහ ජනමාධයප්ේදීන් ප්පොලීසිය විසින් රශ්්න කරන ලදී. එම වැඩසටහන් සදහා ප්තෝරා ප්ෙන 

තිබූ සථ්ාන ප්වනස් කිරීමට බල කරන ලද අතර අනුස්මරණ වැඩසටහන් තදබල සුපරීක්ෂිකාරිත්වයකට 

ලක්ව තිබුණි. ප්මම වැඩසටහන් සදහා ජනතාව රවාහනය ප්නොකරන ප්ලස බස් හිමිකුවවන්ට ද බලපෑම් 

ඇති විය. 2014 ප්නොවැම්බර්  මාසප්ේ එල් 2ටීටීඊ ය  සැමරීම සදහා පහන් දැල් 2වීම පිළිබද රශ්්න කිරීම සදහා 

මැයි මුල භාෙප්ේදී උතුුව පළාත් සභාප්ේ සාමාජිකප්යකු ප්පොලීසියට කැදවන ලදී.  

 

ජනමාධයප්ේදීන්ව අත්අඩාගුවට ප්ෙන රශ්න් කිරීම් සදහා කැදවන ලද අතර ජලය දූෂණය පිළිබද රැස්වීමක් 

ආවරණය කිරීම බාධා පැමිණවීමක් ද  අතර රාප්ද්ශීය ප්ද්ශ්පාලඥප්යකු විසින් ජනමාධයප්ේදිප්යකුට පහර 

දුන් සිදුවීමක්ද වාර්තා විය. ප්කොළඹ පැවති මැයි දින රැළියකදී විශ්්ව විදයාල ආරාර්යවුවන් ප්දප්දප්නකුට 

පහර ප්දන ලදී. ඒ අතරම සම්මානලාභී මානව හිමිකම් ආරකෂකප්යකු සහ විදයාර්යෙප්යකු විසින් යනයන ලද 

ශ්රී ලාකාප්ේ යුද්ධය සම්බන්ධප්යන් ග්රන්ථයක් පිළිබද ූදදානම් කර තිබූ සාක්ඡඡාවක් පැවත්වීමට අවසර දීම 

යාපනය උප කුළපතිවරයා විසින් රතික්ප්ෂේප කරන ලදී. ාාතනය කරන ලද එල් 2ටීටීඊ රූපවාහිී 

නිප්ේදිකාවප්ේ රරිතය අලලා සැකසුණු චිත්රපටයක් රදර්ශ්ණය කිරීම ඉන්දියාව තුළ තහනම් කර තබුණි.  

 

විප්රෝධතාවන් විසුුවවා හැරීමට ප්පොලීසිය අවස්ථා ප්දකකදී ජල රහාර සහ කදුු  ෙෑස් රහාර ප්යොදා 

ෙත්ප්ත්ය. රර්ඩ ප්ලස හැසිරීම නිසා, සමූහ ප්ලස දූෂණය කර පාසල් 2 සිසුවියක් ාාතනය කිරීප්ම් සිදුවීම් 

සම්බන්ධප්යන් විප්රෝධතාවප්ේ ප්යදුණු සිය ෙණනක් විප්රෝධතාකාුවවන් අත්අඩාගුවට ෙන්නා ලදී. 

අත්අඩාගුවට පත් වූ ප්බොප්හෝ ප්දප්නක් රරණඩ ක්රියාවලට සම්බන්ධ ප්නොවූවන් බව රාප්ද්ශීය 

ක්රියාකාරිකප්යකු ඉන්ප් ෝම් ප්වත පැවය.ය.  ප්මම සමූහ ස්ත්රී දූෂණයට සම්බන්ධ විප්රෝධතා වැළැක්වීමට 

ප්පොලීසිය අවම වශ්ප්යන් ප්දවතාවක්වත් අධිකරණප්යන් තහනම් නිප්යෝෙ ලබා ෙත්ප්ත්ය. ප්ම් අතරතුර 

සාමකාමීව විප්රෝධයපාමින්  ප්පොලීසිය සමෙ කතා බහකට එළඹි  වැඩිහිටි කාන්තාවකට ප්ජයෂ්ප ප්පොයනස ්

නිලධාරිප්යකු විසින් පුවෂ වරනප්යන් බැණ වැදුණු බව වාර්තා විය. එම සිදුවීම කැමරා කරමින් සිටි 

පුද්ෙලප්යකුට අදාල ප්පොයනස් නිලධාරියා විසින් තර්ජන කර ඇත. ඒ අතරම, විප්රෝධතා පැවැත්වීම සදහා 

ප්වන් කළ කලාප ලබා දිය යුතු බව අධිකරණ කටයුතු පිළිබද නිප්යෝජය අමාතයවරයා රකාශ් කරන ලදී.  

 

විශ්්ව විදයාල ෂ්ෂයයන්ප්ේ විප්රෝධතා රැළියක ශ්ේද විකාශ්න යන්ත්රයක් සිය ්රි ප්රෝද රථප්ේ රැප්ෙන යාම 

ප්හේතුප්වන් ්රිප්රෝද රියැදුුවවරයා අත්තඩාගුවට ෙනු ලැබූ  අතර එම විප්රෝධාවයට සහභාගී වූ විශ්්ව විදයාල 

ෂ්ෂයයන් කිහිපප්දප්නක්ද කළහකාරී ප්ලස හැසිුවනැයි අත්අඩාගුවට පත් වූ බව වාර්තා විය.  හිටපු 

ජනාධිපතිවරයාට සහය පල කරමින්  අල් 2ලස් හා දූෂණ වාරා විමර්ශ්න ප්කොමිසම ඉදිරිප්ේ 

විප්රෝධතාවයකට සම්බන්ධ වූ ප්ද්ශ්පාලඥයන්  27ක් අධිකරණයට කැදවන ලදී.  
 

 

 

 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com


ඉන්  ොම් ලංවේර්තේව ලං- ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දය ලං                                      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2015 ලංඅ රේල් 2 ලං20 ලං- ලංමැයි ලං31 ලං 

ඉන්ප් ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ප්ක්න්ද්රය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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A. අදහස් ලංරවේශ ලංකිරී ම් ලංනිදහස ලං 

1.  ලංජනමේධය  ීනන්ට ලංහිිහහැර ලංකිරී ම් ලංසිදුවීම් ලංුනනක් ලං  

නිදහස් මාධය වයාපාරය නිකුත් කරන ලද මාධය රකාශ්යක ජනමාධයප්ේදීන්ට හිරිහැර පැමිණිවීප්ම් 

සහ වාර්තාකිරීම අවහිර කිරීප්ම් සිදුවීම් තුනක්  දැක්විණි.  

 ොල් 2ල දිස්්රික්කප්ේ ප්බෝප්ේ ප්පෝද්දල රාප්ද්ශීය සභාප්ේ පැවති මාතෘ සායනයක අඩුපාඩු පිළිබද 

වාර්තා කරමින් සිටි  ස්වාධීන රූපවාහිී නායනකාප්ේ වාර්තාකුවප්වකුට රාප්ද්ශීය සභාප්ේ උප 

සභාපතිවරයා විසින් පහර දී මාධයප්ේදියාප්ේ වෘත්ීමමය කටයුතු වලට බාධා එලල් 2 ප්කොට ඇත.  

 යාපනප්ේ, චුන්නාකම් හිදී ජල දූෂණය පිළිබද පැවති සාක්ඡඡාවක් ආවරණය කිරීප්මන් 

ජනමාධයප්ේදීන් වලක්වන ලදී.  

 රාජකාරී අවසන් වී නිවස බලා ෙමන් කරමින් සිටි ස්වර්ණවාහිණි රූපවාහිී නායනකාප්ේ 

මාධයප්ේදිප්යකුට ප්පොලීසිප්ේ අණ ප්නොතකා ප්මෝටර් සයිකලය ධාවනය කළ බව පවසමින් ප්පොයනස් 

නිලධාරිප්යකු විසින් පහර දී ඇත. (ඉන්ප් ෝම් සටහන - ප්මම පහර දීම ඔහුප්ේ ජනමාධයප්ේදය 

ඉලක්ක කර  එල් 2ල කළ එකක් ද යන්න පැහැදිළි නැත)  
http://srilankabrief.org/2015/05/violence-against-dissents-should-be-punished-fmm/ 

2.  ලං දමක ලංජනමේධය  ීනන් ලංසිවු ලං ද නකු ලංරශ්ණ ලංකිරීම ලංසදහේ ලංවැදවයි ලං 

අප්රේල් 2 28 වන දින මන්නාරම සහ 

වවුනියාව පදනම් කර ප්ෙන ප්සේවය කරන 

ජනමාධයප්ේදීන් සිවු ප්දප්නකු රශ්්ණ කිරීම 

සදහා ප්පොලීසිය විසින් ප්කොළඹට කැදවා 

ඇත. එම ජනමාධයප්ේදීන් සිවුප්දනා 

වන්ප්න්  ජාතික රූපවාහිණිප්ේ  ඇන්තී 

ප්තවරාජන් මාක්, ස්වාධීන රූපවාහිණිප්ේ 

ජූඩ් ප්පයනස්ටිස්, නිදහස් මාධයප්ේදී  ලැම්බ් 

ප්රොසයිප්රෝ සහ බීබීය. සහ වීරප්ක්සරී සදහා 

වාර්තා සපයන ප්පොන්නයියා 

මානික්කවාසම්  ( ඡායාරූපය - අන්තර්ජාලය)                                 මානික්කවාෙසම්  යන අයයි.  

http://en.rsf.org/sri-lanka-concern-over-police-harassment-of-29-04-2015,47830.html (අවසන්රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 
02) 
 

2015 ජනාධිපතිවරණයට ප්පර පැ රල් 2 සාවිධානප්ේ විධායක අධයක්ෂ ප්වත ලැබුණු තර්ජනාත්මක 
දුරකතන ඇමතුමක් පිළිබද ප්මම ජනමාධයප්ේදීන් සිවුප්දනාප්ේ රශ්්ණ ප්කොට ඇත. ප්මම 
ජනමාධයප්ේදීන් සිවු ප්දනාටද එම දුරකතන අාකප්යන් එදිනම ඇමතුම් ලැබී තිබුණු අතර ඔවුන්ට ද 
තර්ජන එල් 2ල වූවා දැ යි දැන ෙැීම සදහා ප්කොලඹ අපරාධ විමර්ශ්න ඒකකය විසින් ප්මම රශ්්ණ කිරීම 
සිදු කර ඇත.  ප්ම් කාලය තුළ තමන්ට තර්ජනාත්මක දුරකතන ඇමතුම් එල් 2ල ප්නොවූ බවත් තමන්ට 
ලැප්බන දුරකතන ඇමතුම් සියල් 2ප්ල් 2ම වාර්තාවක් තමන් ලෙ ප්නොමැති බවත් ජනමාධයප්ේදීන් විසින් 
ප්කොළඹ අපරාධ විමර්ශ්න ඒකකය ප්වත දන්වා ඇත.  
http://mirror.lk/news/item/3681-tamil-journalists-quizzed-for-4-hrs  

(අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
(ඉන්ප් ෝම් සටහන - ප්මම සිදුවීම ජනමාධය වෘත්තිය හා සම්බන්ධ එකක් දැයි පැහැදිළි නැත)  

3. යේපන ේ ලං දමළ ලංජනමේධය  දි යකු ෙන් ලංරශ්න ලංවරයි ලං  

මාධයප්ේදී ප්ේම්ස් ප්ජෝස ්  නෑන්ඩු අප්රේල් 2 26 වන දින ප්පොලීසියට කැදවා රශ්්ණ කළ බව වාර්තා 
විය. ප්මම රශ්්ණ කිරීම සිදු කර ඇත්ප්ත් 200  වර්ෂප්ේදී උතුුව පළාප්ත් නැවත පදිාචි කිරීම පිළිබද 
රජප්ේ රතිපත්තිය යටප්ත් ෙත් යම් යම් ක්රියාමර්ෙ විප්ේරනය කරමින් වීරප්ක්සරී පුවත්පතට යනයන ලද 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://srilankabrief.org/2015/05/violence-against-dissents-should-be-punished-fmm/
http://en.rsf.org/sri-lanka-concern-over-police-harassment-of-29-04-2015,47830.html
http://mirror.lk/news/item/3681-tamil-journalists-quizzed-for-4-hrs


ඉන්  ොම් ලංවේර්තේව ලං- ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දය ලං                                      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2015 ලංඅ රේල් 2 ලං20 ලං- ලංමැයි ලං31 ලං 

ඉන්ප් ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ප්ක්න්ද්රය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

5 

යනපියක් සම්බන්ධප්යන්ය. එවකට නැවත පදිාචි කිරීප්ම් අමාතයවරයා වූප්ේ වර්තමාන ප්වළද හා 
කර්මාන්ත ආමාතයවරයාය.  
http://en.rsf.org/sri-lanka-concern-over-police-harassment-of-29-04-2015,47830.html  

(අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
 

4.  ලංයේපන ේීන ලංමේධය  දි යකු ලංසහ ලංශිෂ්යයන් ලං ද ද නකු ලංරුදවුම් ලංබේරයට ලං 

යාපනප්ේදී 23 වන දින උදෑසන රාප්ද්ශීය ජනමාධයප්ේදිප්යකු සහ විශ්්ව විදයාල ෂ්ෂයයන් ප්දප්දප්නකු ඇතුු  

තවත් පුද්ෙලයන් තිප්දප්නකු අත්තඩාගුවට ප්ෙන ඇත.  අදාල පුද්ෙලයන් රැදී සිටි යාපනය විශ්්වවිදයාලය අසල 

පිහිටි නිවසකට ප්පොයනස් නිල රථයකින් පැමිණි සිවිල් 2 ඇදුමින් සැරසුණු ශ්් රී ලාකා ප්පොලීසිප්ේ නිලධාරීන් ප්ම් 

පුද්ෙලයන්ව රදවා තබා ප්ෙන ඇත. ප්මම සිදුවීම පිළිබද වූ මාධය වාර්තා කිසිවක් අත්අඩාගුවට ෙැීමට ප්හේතුව 

දක්වා ප්නොතිබුප්් ප්පොලීසිය විසින් අත්අඩාගුවට ෙැීමට ප්හේතුව රකාශ් කර ප්නොතිබූ නිසාය. ප්මම පිරිස 

අප්රේල් 2 27 වන  දින දක්වා රැදවුම් භාරප්ේ තබා තිබුණි.  
http://tamilguardian.com/article.asp?articleid=14533  

 

5.  ලංඝේතනය ලංවරන ලංකද ලංඑල් 2ටීටීඊ ලංජනමේධය  දිනීය ලංපිළිබදව ලංනිෂ්්පේදිත ලංචිත්රපටය ලංතහනම් ලං   

ඉසිප්රියා නැමති එල් 2ටීටීඊ රූපවාහිී මාධයප්ේදිනියප්ේ  ජීවිත කතාව අලලා සැකසුණු ‘ප්පොර්කලාති 

ඔුව පූ’ නම් වූ චිත්රපටය ඉන්දියාප්ේ චිත්රපට සහතික කිරීම් පිළිබද මධයම ම්ඩලය (CBFC) විසින් 

රතික්ප්ෂේප කර ඇත. 200  වර්ෂප්ේ යුද්ධප්ේ අවසන් අදියප්රහි දී යුධ හමුදා භාරප්ේ සිටියදී ඇය 

ාාතනය කරන ලද බවට ශ්රී ලාකා යුධ හමුදාවට ප්රෝදනා එල් 2ල වී ඇත. විප්ද්ශීය රාජය සමෙ පවතින 

මිත්රශීලී සම්බන්ධයට බාධාවක් වනු ඇති බව දක්වමින් ප්මම රතික්ප්ෂේප කිරීම සිදු කර ඇත.  අදාල 

ීමරණය ප්වනුප්වන් ප්පී සිටිමින් චිත්රපට සහතික කිරීම් පිළිබද මධයම ම්ඩලප්ේ කළාීයය සභාපති 

එස්. වී ප්ශ්ේකර් රකාශ් කර සිටිප්ේ චිත්රපට ම්ඩලය විසින් සිප්නමාරූපිතය පිළිබද වූ පණත අනුව ප්මම 

ීමරණය ප්ෙන ඇති බවයි.  
http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/film-on-slain-lankan-tv-journalist-
banned/article7245848.eceVv (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
 

6.  ලංයුේධේවසේනය ලංපිළිබද ලංලියැවුණු ලංග්රන්යයක් ලංපිළිබද ලංයේපනය ලංවිශ්ව ලං විදයේක ේ ලංීන ලං පැවති ලංසේවඡාවේවවට ලං

බේධේ ලං 

2015 අප්රේල් 2 24 වන දින යාපනය විශ්්ව විදයාලය ය විදයා ගුුවවුවන්ප්ේ සාෙමය (JUSTA) විසින් එහි 

සාමාජිකප්යකු වන රාජන් හූල් 2 විසින් යනයන ලද බිදුණු තල් 2 ුවක ග්රන්ථය පිළිබද පුස්තකාල 

ශ්රවණාොරප්ේදී සාවිධාන කර තිබූ සාක්ඡඡාව තහනම් කිරීමට විශ්්ව විදයාලය ය ප්ජයෂ්ප  

විදයාර්නන්ප්ේ සහය ඇතිව උප කුළපතිවරයා උත්සාහ ප්ෙන ඇත. ප්කප්සේ වුවත් විශ්ව් විදයාලය ය විදයා 

ගුුවවුවන්ප්ේ සාෙමය සාක්ඡඡාව ප්කප්සේ ප්හෝ පවත්වා ඇත. ප්මම සාක්ඡඡාව තහනම් කරන ප්ලස 

විශ්්ව විදයාලය ය ආරාර්යවුවන්ප්ේ සාෙමය සහ විශ්්ව විදයාල ෂ්ෂය සාෙමය විසින් තමා ප්වත 

ඉල් 2ලීමක් කළ බවත් සාක්ඡජාව තහනම් කිරීප්ම් ීමරණය ෙන්නා ලද්ප්ද් ීයපාධිපති කමිටුව විසින් මිස 

තමා විසින් ප්නොවන බව උප කුළපතිවරයා බීබීය. ප්දමළ ප්සේවයට රකාශ් කර තිබුණි.  
http://oneislandtwonationsblogspotcom.typepad.com/blog/2015/05/banning-historical-memory-questions-of-politics-

quality-academic-freedom-in-jaffna.html   

 

 

 

 

 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://en.rsf.org/sri-lanka-concern-over-police-harassment-of-29-04-2015,47830.html
http://tamilguardian.com/article.asp?articleid=14533
http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/film-on-slain-lankan-tv-journalist-banned/article7245848.eceVv
http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/film-on-slain-lankan-tv-journalist-banned/article7245848.eceVv
http://oneislandtwonationsblogspotcom.typepad.com/blog/2015/05/banning-historical-memory-questions-of-politics-quality-academic-freedom-in-jaffna.html
http://oneislandtwonationsblogspotcom.typepad.com/blog/2015/05/banning-historical-memory-questions-of-politics-quality-academic-freedom-in-jaffna.html


ඉන්  ොම් ලංවේර්තේව ලං- ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දය ලං                                      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2015 ලංඅ රේල් 2 ලං20 ලං- ලංමැයි ලං31 ලං 

ඉන්ප් ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ප්ක්න්ද්රය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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7. විදයේර්න්න් ලං ද ද නකුට ලං ේශපේකන ලංරැළියවීන ලංරහේර ලං 
 

 
ආරාර්ය ප්ද්වසිරි සහ ආරාර්ය කුමාර (ඡායාරූපය: අන්තර්ජාලප්යනි) 

 

විශ්්ව විදයාල ආරාර්යවුවන්ප්ේ සාෙමප්ේ හිටපු සභාපති සහ එහි වත්මන් මාධය රකාශ්ක ආරාර්ය 

නිර්මාල් 2 රාජිත් ප්ද්වසිරි සහ ආරාර්ය කුමුදු කුසුම් කුමාර යන මහත්වුවන්ට කිසියම් පිරිසක් විසින් මැයි 

1 වන දින කිුවලපනදී  සාහසික ප්ලස පහර දී තිබුණි. ප්ම් රහාරය එල් 2ල වන විට ආරාර්ය නිර්මාල් 2 

රාජිත් සහ කුසුම් කුමාර යන මහත්වුවන් විමල් 2 වීරවාස, වාසුප්ද්ව නානායක්කාර සහ  දිප්න්ශ් ්

ගුණවර්ධන යන  පාර්යනප්ම්න්තු මන්ත්රීවුවන් විසින් සාවිධානය කළ මැයි දින රැයනය පැවැත්ප්වන 

ස්ථානය අසල රැදී සිට ඇත. ඔවුනට පහර දුන් පිරිස් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාප්ේ 

පරාජයට වෙකිව යුත්ප්ත් ප්මොවුන් බව කියමින් කෑ ෙැූද බව කියප්ේ. රැළිය සදහා ආරක්ෂාව සැපයූ 

ප්පොයනස් නිලධාරීන්ප්ේ සහප්යන් රහාරකයින්ප්ෙන් ප්ේරී පලා යාමට ප්ද්වසිරි සහ කුසුම් කුමාර යන 

මහත්වුවන් සමත් වී ඇත.  ප්මම විදයාර්නන් එම ස්ථානප්යන් ඉවතට ප්ෙන ගිය ප්පොයනස් ජීේ රථයටද 

ේ රහාරකයින් පහර දීමට උත්සහ දරා ඇත.  
http://srilankabrief.org/2015/05/the-futa-statement-on-the-attack-on-dr-nirmal-ranjith-dewasiri-and-dr-kumudu-kusum-

kumara/#more-23510 (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
 

B.  ලංරැසව්ී ම් ලංනිදහස ලං  

8.  ලං ලංඉඩම් ලංෙැටළුවක් ලංපිළිබද ලංවි රෝධතේව ේ ලංනියැලීම ලං හේුන වන් ලංෙම් ලංවේසීන්ට ලංතර්ජන ලං ලං ලං 

ෙම්වැසියන්ට අයත් ප්පෞද්ෙයනක ඉඩම් රජයට පවරා ෙත්තැයි ප්රෝදනා කරමින් රජප්ේ දිස්්රික් ප්ල් 2කම් 

වරයාට විුවද්ධ මුලතිේ දිස්්රික්කප්ේ ඔඩ්ඩුසුඩාන්හි ෙම්වාය.න්  මැයි 13 වන දින විප්රෝධතාවයක් 

පවත්වන ලදී. ප්මප්සේ ලබා ෙත් ඉඩම් නැවත පවරා ප්දන ප්ලස දිසා ප්ල් 2කම්වරයා විසින් දැනුම් දී ඇතත් 

එප්ලස කිරීමට රාප්ද්ශීය ප්ල් 2කම්වරයා අප්පොප්හොසත් ඇති බව වාර්තා විය. රාප්ද්ශීය ප්ල් 2කම්වරයාප්ේ 

කාර්යාලට ඉදිරිපිට පැවති ප්මම විප්රෝධතාවය අතරතුර කාර්යාලප්යන් ඉවත පැමිණි නිලධාරීන් විසින් 

තමන්ට තර්ජනය කළ බව විප්රෝධතාකුවප්වෝ කියා සිටියහ.  
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=14734 (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 

 

9.  ලංවි රෝධතේ ලංසීමේ ලංකිරීමට ලංනීති ලං 
මහජන විප්රෝධතා පැවිත්වීම යම් යම් රප්ද්ශ් වලට ය.මා කරමින් ීති හදුන්වා දිය යුතු බව  අධිකරණ 

නිප්යෝජය අමාතය සුජීව ප්සේනසිාහ මහතා මාධයයට රකාශ් කර තිබුණි. සාමාකමී විප්රෝධතා වලට ඉඩ 

ලබා දීමත්, ක්රියාකාරීන්ප්ේ, ප්සේවකයන්ප්ේ සහ මහජනතාවප්ේ  අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සදහා  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://srilankabrief.org/2015/05/the-futa-statement-on-the-attack-on-dr-nirmal-ranjith-dewasiri-and-dr-kumudu-kusum-kumara/#more-23510
http://srilankabrief.org/2015/05/the-futa-statement-on-the-attack-on-dr-nirmal-ranjith-dewasiri-and-dr-kumudu-kusum-kumara/#more-23510
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=14734


ඉන්  ොම් ලංවේර්තේව ලං- ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දය ලං                                      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2015 ලංඅ රේල් 2 ලං20 ලං- ලංමැයි ලං31 ලං 

ඉන්ප් ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ප්ක්න්ද්රය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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ප්මවැනි ීති අවශ්ය බවත්  දැනට පැවැත්ප්වන විප්රෝධතා මගින් මහජනතාව අපහසුතාවයට වන බවත් 

ප්සේනසිාහ මහතා කියා සිටිප්ේය. එම නිසා ප්වනත් ප්බොප්හෝ රටවල් 2 වල ඇතිවාක් ප්මන් විප්රෝධතා 

පැවැත්වීම යම් යම් රප්ද්ශ් වලට ය.මා කළ යුතු බව ප්හප්තම තව දුරටත් කියා සිටිප්ේය. ශ්රී ලාකාව තුළ 

ප්ම් වන විට විප්රෝධතා සදහා ප්වන් වූ කළාප නම් කර ප්නොමැති බවත් එවැනි ප්පොදු ස්ථාන ඇති කළ 

යුතු බවත් ඔහු කියා සිටිප්ේය.  
http://www.thesundayleader.lk/2015/04/26/laws-sought-to-restrict-protests/    (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
 

 

10.  ලං ලං ලංඝේතන ලංසැවවරු වක් ලංනිදහස් ලංකිරීමට ලංවි රෝධය ලංපෑ ලං පුේෙකයන්ව ලංවිසුරුවේ ලං හැරීමට ලංජක ලංරහේර ලංසහ ලං
වදුළු ලංෙෑස් ලං ලං ලං 

 
විප්රෝධතාවය අසල රැදී සිටි ප්පොයනස් නිලධාරීන් ( ඡායාරූපය: ලාකාදීප) 

 

මැයි 28 වන දින ඇඹියනපිටිය - රත්නපුර මාර්ෙය අවහිර කරමින් විප්රෝධතාවප්ේ නියැු ණු 

ප්කොටප්කතන කහවත්ත විප්රෝධතාකුවවන් විසුුවවා හැරීමට ප්පොලීසිය විසින් ජල රහාර සහ කදුු  ෙෑස ්

රහාර ප්යොදා ෙන්නා ලදී. ඇඹියනපිටිය - රත්නපුර රධාන මාර්ෙය අවහිර කරමින් සිටි විප්රෝධතා කුවවන් 

ප්පොයනස් නිලධාරීන්ට ෙල් 2 රහාර එල් 2ල කිරීම ප්හේතුප්වන් පිරිස විසුුවවා හැරීමට ජල රහාර සහ කදුු  

ෙෑස් රහාර එල් 2ල කිරීමට ප්පොලීසියට සිදු වූ බල ප්පොයනස් මාධය රකාශ්ක නිප්යෝජය ප්පොයනස් අධිකාරී 

ුවවන් ගුණප්සේකර මහතා පැවය.ය.  ද්විත්ව ාාතනයක සැකකුව නිදහස් කිරීමට විප්රෝධය පෑම සදහා 

ප්මම විප්රෝධතාවය පවත්වා ඇත.  
http://www.dailynews.lk/?q=police-legal/water-cannon-tear-gas-used-disperse-kotakethana-
protestors#sthash.fKjyX9LV.dpuf (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
 
 

11.  ලංකුණු ලංවසක ලංෙැටලුවක් ලංපිළිබද ලංවි රෝධතේවක් ලං පොකසීය ලංවිසින් ලංවිසුරුවේ ලංහිහයි ලං 

මීප්තොටමුල් 2ල කසල කන්ද පිළිබදව ෙම්වාය.න් විසින්  අවිස්සාප්ේල් 2ල ප්කොළඹ රධාන මාර්ෙය අවහිර 

කරමින් විප්රෝධතාවක නියැලී ඇත.  අක්කර 16 ක පමණ පැතිරී ඇති කසල කන්ද ඉවත් කරන ප්ලස 

බල කරමින් දහසකප්ෙන් පමණ යුක්ත වූ ප්මම විප්රෝධතාකුවවන් ටයර් පුු ස්සමින් මාර්ෙය අවහිර 

කළ බව ප්පොයනස් මාධය රකාශ්ක නිප්යෝජය ප්පොයනස් අධිකාරී ුවවන් ගුණප්සේකර මහතා රකාශ් කප්ළේය. 

අසල තිබූ ප්මෝටර් රථ ප්සේවා සපයන ආයතනයකට බාධා වන ප්සේ ටයර් පුු ස්සමින් සිටි 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.thesundayleader.lk/2015/04/26/laws-sought-to-restrict-protests/
http://www.dailynews.lk/?q=police-legal/water-cannon-tear-gas-used-disperse-kotakethana-protestors#sthash.fKjyX9LV.dpuf
http://www.dailynews.lk/?q=police-legal/water-cannon-tear-gas-used-disperse-kotakethana-protestors#sthash.fKjyX9LV.dpuf


ඉන්  ොම් ලංවේර්තේව ලං- ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දය ලං                                      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2015 ලංඅ රේල් 2 ලං20 ලං- ලංමැයි ලං31 ලං 

ඉන්ප් ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ප්ක්න්ද්රය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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විප්රෝධතාකුවවන් විසුුවවා හැරීමට ප්පොලීසිය ජල රහාර ප්යොදා ප්ෙන ඇත. ප්මහිදී එක් 

විප්රෝධතාකුවප්වක් තුවාල ලබා ඇති අතර ප්හප්තම ප්කොඹළ ජාතික ප්රෝහලට ඇතුළත්කර ඇත.  
http://www.dailynews.lk/?q=police-legal/police-disperse-meethotamulla-protestors#sthash.0kFVtbit.dpuf 
(අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 

 

 
විප්රෝධතාකුවවන් විසුුවවා හැරීමට ප්පොලීසිය ජල රහාර එල් 2ල කප්ළේය  (ඡායාරූපය   Asian Mirror) 

 

12.  ලංවැඩිහිටි ලංවි රෝධතේවේිහණියවට ලං ජයෂ්්ට ලං පොලිස් ලංනිකධේිහ යක් ලංපරුෂ් ලංවයන යන් ලංබැණ ලංවදියි ලං- ලංසිදුවීම ලං

වීඩි යෝෙත ලංකිරීම ලංනවත්වයි ලං 
පාසල් 2 ෂ්ෂයාවක් සමූහ ප්ලස දූෂණය කර ාාතනය කිරීප්ම් සිදුවීම්ට  විප්රෝධය පාමින් සිටි වැඩිහිටි 
කාන්තාවකට ප්ජයෂ්ප ප්පොයනස් නිලධාරිප්යකු විසින් පුවෂ වරනප්යන් බැණ වැදී ඇති අතර එම සිදුවීම 
වීඩිප්යෝ ෙත කල පුද්ෙලප්යකුට එය නවත්වන ලද තර්ජනය කර ඇත.  
https://www.colombotelegraph.com/index.php/video-of-sinhala-police-officer-using-racially-motivated-
language-at-an-elderly-jaffna-woman-goes-viral/ (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
 

 

13.  ලංයේපන ේ ලංවි රෝධතේ ලංතහනම්   ලං- ලංවි රෝධතේ ලංවරුවන් ලංරැදවුම් ලංභේරයට ලං 
යාපනය අධිකරණ භූමිය ඉදිරිපිට පැවති විප්රෝධතාවයකදී කිසියම් පිරිසක් කලහකාරී ප්ලස හැසිරීම 

ප්හේතුප්වන් යාපනප්ේ විප්රෝධතා පැවැත්වීම තහනම් කරමින් අධිකරණය විසින්  මැයි 22 වන දින 

නිප්යෝෙයක් නිකුත් කරන ලදී.   ජනතා බලය, යාපනය කාන්තා සාවිධානය සහ උතුුව පළාත් සභා 

සභික ආනන්දි සෂ්ධරන් මහත්මියට විුවද්ධව ප්මම තහනම් නිප්යෝෙය නිකුත් කර තිබුණි.  නිති විප්රෝධී 

ප්ලස එක්රැස්වීම සහ යාපනය අධිකරණ භූමියට ෙල් 2 රහාර එල් 2ල කිරීම යන ප්රෝදනා මත සැකකුවවන් 

130ක් පමණ රක්ෂිත බන්ධනාොර ෙත ප්කුවණි. පාසල් 2 ෂ්ෂයාවක් සමූහ ප්ලස දූෂණය කර ාාතරන 

කිරීප්ම් සිදුවීමට අදාල රධාන සැකකුව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට රමාද වීම තුළ අධිකරණ භූමිය 

අසල රැස් වී සිටි විප්රෝධතාකුවවන් කළහකාරී ප්ලස හැසිරී ඇත.   
http://www.dailymirror.lk/73529/protests-banned-in-jaffna#sthash.cvtT2bTF.dpuf (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.dailynews.lk/?q=police-legal/police-disperse-meethotamulla-protestors#sthash.0kFVtbit.dpuf
https://www.colombotelegraph.com/index.php/video-of-sinhala-police-officer-using-racially-motivated-language-at-an-elderly-jaffna-woman-goes-viral/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/video-of-sinhala-police-officer-using-racially-motivated-language-at-an-elderly-jaffna-woman-goes-viral/
http://www.dailymirror.lk/73529/protests-banned-in-jaffna#sthash.cvtT2bTF.dpuf


ඉන්  ොම් ලංවේර්තේව ලං- ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දය ලං                                      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2015 ලංඅ රේල් 2 ලං20 ලං- ලංමැයි ලං31 ලං 

ඉන්ප් ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ප්ක්න්ද්රය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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14. චුන්නේවම් ලංහි ලංවි රෝධතවයවට ලංඅධිවරණ යන් ලංතහනම් ලංනි යෝෙ ලං 

පාසල් 2 ෂ්ෂයාවක් සමූල ප්ලස දූෂණය කර ාාතනය කිරීප්ම් සිදුවීම සම්බන්ධප්යන් විප්රෝධතා පැවැත්වීම 

දින 14ක් යන තුුව තහනම් කරමින් යාපනප්ේ මුලක්කාම් අධිකරණය විසින් මැයි 26 වන දින 

නිප්යෝෙයක් නිකුත් කප්ළේය. ප්මම නිප්යෝෙය නිකුත් කරනු ලැබප්ේ ප්පොලීසිය විසින් අධිකරණප්යන් 

කළ ඉල් 2ලීමක් සලකා බැලීප්මන් අනතුුවව ය. අදාල සිදුවීම පිළිබදව ඉදිරිප්යදී විප්රෝධතා පවත්වනු 

ඇතැයි යන උපකල් 2පනය මත ප්මම නිප්යෝෙය ඉල් 2ලා සිටි බව ප්පොයනස් මාධය රකාශ්ක නිප්යෝජය 

ප්පොයනස් අධිකාරී ුවවන් ගුණප්සේකර මහතා රකාශ් කප්ළේය. අවුුවදු 17ක් වයසැති පාසල් 2 ෂ්ෂයාවක් සමූල 

ප්ලස දූෂණය කර ාාතනය කිරීප්ම් සිදුවීම මුල් 2 කරප්ෙන දිවයිප්න් උතුුව රප්ද්ශ්  වල මහජන විප්රෝධතා 

ඇවිලී ගිප්ේය.  
http://www.colombopage.com/archive_15B/May26_1432652194CH.php (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
 

 

C.  ලංසිහිකිරීම් ලංසදහේ ලංවූ ලංඅයිතිය ලං 

 

15.  ලං ලංයුේධ යන් ලංමියගිය ලංපුේෙකයන් ලංසිහි ලංකිරීම ලං වනු වන් ලංඋුනරු ලංපළේත් ලංසභිව යකුව ලං පොලීසියට ලංවැදවයි ලං 
මහා වීර දිනය නිමිත්ප්තන් 2014 ප්නොවැම්බර් 27 වන දින සිය නිවප්සේ පහන් දැල් 2වීම පිළිබද 

විමර්ශ්නයක් පැවැත්වීම සදහා උතුුව පළාත් සභාප්ේ සාමාජික ටී. රවිකරන් මහතාව ප්පොලීසිට ප්වත 

කැදවා ඇත. ප්මම කැදවීමට අදාල සිාහප්ලන් යනයන ලද දැන්වීම ප්පොයනස් නිලධාරීන් ප්දප්දප්නකු විසින් 

මැයි 04 වන දින රවිකරන් මහතා ප්වත බාර දී ඇත. විමර්ශ්නය සදහා රවිකරන් මහතාව මුලතිවු 

ප්පොයනස් ස්ථානයට කැදවන ප්ලස ප්කොළඹින් නිප්යෝෙයක් ලැබී තිබුණු බව මාධය වාර්තා වල දැකිවිණි.  
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=14631(අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02)  

 

16.  ලංඋුන ර් ලං යුේධ යන් ලං මියගියවුන් ලං සිහිකිරීම ම් ලං වැඩසටහන් ලං වකට ලං වකට ලං බිය ලං ෙැන්වීම්, ලං හිිහහැර ලං සහ ලං
 සෝදිසි 

 

යුද්ධප්යන් මියගිය පුද්ෙලයන් සිහි කිරීම සදහා මැයි 18 වන දින උතුුව සහ නැප්ෙනහිර පළාත්වල 

වැඩසටහන් ෙණනාවක් සාවිධානය කර තිබුණි. එම වැඩසටහන් සම්බන්ධප්යන් ආරක්ෂඛ අාශ් මහත් 

ප්සවිල් 2ලකින් සිටි අතර , රශ්්ණ කිරීම්, අධිකරණ තහනම් නිප්යෝෙ සහ ප්වනස් ආකාරප්ේ හිරිහැර සහ 

බියවැද්දවීප්ම් සිදුවීම් 10කට වඩා රමාණයක් ඇසින් දුටුවන්  සහ මාධය වාර්තා කප්ළේය. ප්මම සිදුවීම 

ප්බොප්හොමයක් සිදු කර ඇත්ප්ත් සිවිල් 2 ඇදුමින් සැරසුනු බුද්ධි අාශ් නිලධාරීන් සහ නිල ඇදුම් ලූ ප්පොයනස් 

නිලධාරීන් විසිනි.   එවැනි සිදුවීම් කිහිපයක් සදහා උදාහරණ පහත දැක්ප්ේ.  

 ප්දමළ ජාතික මහජන ප්පරමුප්් මුල් 2යනවවක්කාල් 2 වැඩසටහනට විුවද්ධව අධිකරණ නිප්යෝෙයක් 

ලැබීම.  

 ප්පොලීසිය විසින් ප්වනත් කාන්තා ක්ඩායමකටද ඔවුන්ප්ේ වැඩසටහන නැවැත්වීම සදහා එම 

අධිකරණ නිප්යෝෙයම ප්පන්වීම 

 මන්නාරප්ම් වැඩසටහනක් සදහා අධිකරණ තහනම් නිප්යෝෙයක් ලබා ෙැීම  

 මඩකලපුව නැප්ෙනහිර විශ්්ව විදයාලප්ේ පැවැත්වීමට ප්යොදා තිබුණු වැඩසටහන ප්පොලීසිය විසින් 

තහනම් කළ බව වාර්තා විය 

 ්රිකුණාමලප්ේ වැඩසටහන පැවැත්වීමට ප්යොදාප්ෙන තිබුණු ස්ථානය ප්වනස් කරන ප්ලස ප්පොලීසිය 

සාවිධායකයින්ට බල කිරීම  

 කියනප්නෝඡචිප්යෝ ආෙමික වැඩසටහනක් අතරතුර ප්පොලීසය විසින් පූජකවරප්යකු ප්ෙන් රශ්්ණ 

කිරීම  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.colombopage.com/archive_15B/May26_1432652194CH.php
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=14631


ඉන්  ොම් ලංවේර්තේව ලං- ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දය ලං                                      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2015 ලංඅ රේල් 2 ලං20 ලං- ලංමැයි ලං31 ලං 

ඉන්ප් ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ප්ක්න්ද්රය   
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 මුල් 2යනවවකාල් 2 හි පැවති ආෙමික වැඩසටහනක් අතරතුර එයට සහභාගී වූවන්ප්ෙන් සහ 

ජනමාධයප්ේදීන්ප්ෙන් රශ්්න කිරීම  

 මුල් 2යනවවකාල් 2 පල් 2යනයට ජනතාව රවාහණය කිරීප්මන් වළකින ප්ලස ඉරනපාවල බස් රථ 

හිමිකුවවන්ව බිය ෙැන්වීම  

 ප්පොලීසිය විසින් මඩකළපුව දිස්්රික්කප්ේ වාකප්රයි හි පැවති වැඩසටහනකට සහභාගී වූවන්ප්ේ 

විස්තර රැස් කිරීම  

 බුද්ධි අාශ් නිලධාරීන් විශ්ාල සාඛයාවක් යාපනය විශ්්ව විදයාලය අවට ප්යොදවා තිබුණු බව වාර්තා 

විය 

 ප්පොලීසිය විසින් උතුුව පළාත් සභාපති ප්ේ මූයනකත්වප්යන් මුල් 2යනවවකාල් 2 හි පැවති වැඩසටහනට 

යමින් සිටි පිරිසප්ේ වාහන නවත්වා ඔවුන්ප්ෙන් ප්කොප්හේ යන්ප්න්දැයි රශ්්ණ කිරීම.   
http://groundviews.org/2015/05/20/tamils-in-north-east-sri-lanka-remember-those-killed-despite-intimidation-and-

surveillance/ (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 

 

 
මුල් 2යනවවකාල් 2 පල් 2යනප්ේ පැවති අනුස්මරණ වැඩසටහනක් (ඡායාරූපය : ටැමිල් 2 ොඩියන්) 

 

මුල් 2යනවවකාල් 2 හි පැවති අනුස්මරණ වැඩසටහන සාවිධානය කළ රධානිප්යකු වූ ඉයනල් 2 රාප්ේන්ද්රන් 

පියතුමාප්ේ සාක්ෂිය: 

 

“  ප්වනත් අනුස්මරණ වැඩසටහන් වලට සභාභාගී ප්නොවන ප්ලස අපරාධ විමර්ශ්න නිළධාරීන් (ය.අයිඩී) 

විසින් රප්ද්ශ්ප්ේ ජනතාවට අණ කර ඇති නිසා මුල් 2යනවවකාල් 2 හි පැවැත්වීමට නියමිත ආෙමික 

ප්මප්හයට කිසිදු පුද්ෙලප්යකු සහභාගී ප්නොවනු ඇති බව පවුලක් පැමිණ මා හා පැවසුවා. අසාමානය 

ප්ලස ය.අයිඩී සහ ආරක්ෂක හමුදා නිලධාරීන් වැඩි පිරිසක් ෙැවප්සන බවත් ඒ නිසා බියත් ඇති වී ඇති 

නිසා පල් 2යනයට පැමිප්ණන ප්ලස  පල් 2යනය අසල ජීවත් වන ජනතාව 18 වන දින උදෑසන මට දුරකතන 

ඇමතුමක් දී පැවසුවා.  මා සමෙ එහි යාමට සිාහල පූජකවරප්යකුප්ෙන් ඉල් 2ලා සිටින්නට මට සිදු වුණා. 

මීසම භාර පූජක තුමා එහි පැමිණි විට ඔහු සාවිධානය කරන්ප්න් කුමක් දැයි ය.අයිඩී නිලධාරීන් විසින් 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://groundviews.org/2015/05/20/tamils-in-north-east-sri-lanka-remember-those-killed-despite-intimidation-and-surveillance/
http://groundviews.org/2015/05/20/tamils-in-north-east-sri-lanka-remember-those-killed-despite-intimidation-and-surveillance/


ඉන්  ොම් ලංවේර්තේව ලං- ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දය ලං                                      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2015 ලංඅ රේල් 2 ලං20 ලං- ලංමැයි ලං31 ලං 

ඉන්ප් ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ප්ක්න්ද්රය   
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එතුමාප්ෙන්  විමසුවා. ආෙමික ප්මප්හය අවසන් වන තුුව මුු  දිනය පුරාම සුදු ඇද ෙත් පුද්ෙලයන් 

ප්දප්දප්නකු අසල ෙසක් යට වාඩි වී සියු ම ප්ද් පටිෙත කර කර ඔවුන්ප්ේ අණ ප්දන්නන් ප්වත යැවුවා.  

 

ප්මම ආෙමික ප්මප්හයට ජනතාව රවාහනය කප්ළොත් එහි රතිවිපාක ලැප්බන බවට ලැබුණු නාදුනන 

දුරකතන ඇමතුමක් ප්හේතුප්වන් බස් හිමියන් ජනතාව රවාහනය කිරීම රතික්ප්ෂේප කර ඇති බව ප්වනත් 

පූජකතුප්මක් මට දුරකතනප්යන් කතා කර පැවසුවා. එම පූජකතුමා විසින් ආෙමික ප්මප්හයට ජනතාව 

ප්ෙන යන ප්මන් තවත් බස් හිමියන් 7 ප්දප්නකුප්ෙන් ඉල් 2ලා සිටියත් ඔවුන්ට ලැබුණු තර්ජනතාමක 

දුරකතන ඇමතුම් නිසා ඔවුන් සියු  ප්දනාම ඉල් 2ලීම රතිකප්ෂේප කළා. ජනතාවට පැමිණීම සදහා 

විකල් 2ප රවාහන ්රමයක් ප්යොදා ෙන්නට මට සිදු වුණා. එහිදීද තර්ජනාත්මක දුරකතන ඇමතුම් පිළිබද 

රවෘත්තිය පැතිරී තිබුණ නිසා පල් 2යනයට ඒමට කිසිප්වකු ඉදිරිපත් වුප්් නෑ. අපප්ේ අනුස්මරණ 

වැඩසටහනත් ප්සසු වැඩසටහන වප්ේ කඩාකේපල් 2 කරනු ඇත්දැයි අන්තිම ප්මොප්හොත වන තුුව අපි 

සැක කළා. නමුත් අසල ෙම්මාන වයනන් 500 පමණ ජනතාවක් මළවුන් සිහිකරන්නට පල් 2යනයට   

පැමිණියා. ප්ම් අතරින් වැඩි පිරිසක් වූප්ේ කාන්තාවන්. ප්ම් විදියට ඔනුන්ට ප්ශ්ෝකය රකාශ් කිරීම ඉඩ 

ලැබුණු පළමු අවසථ්ාව ප්මය බව මම සිතනවා.  ආරක්ෂක අාශ් වල අනාරාධිත අමුත්තන් විසින් 

ආෙමික ප්මප්හයට සහභාගී වූවන්නට ඡායාරූප ෙත කළා. ඉන් වැඩි පිරිසක් වූප්ේ ශ්රී ලාකා රාජයයට 

තර්ජනයක් ප්නොමැති ප්ශ්ෝක බරිත කාන්තාවන්.  ජනතාව රැස්ව සිටි පිරිප්සේ ඡායාරූප ෙනිමින් සිටි සිවිල් 2 

ඇදුමින් සිටි බුද්ධි අාශ් නිළධාරීන්ප්ේ ඡාජාරූප ෙැීමට පටන් ෙත්තා. එවැනි එඩිතර බවක් මා දැක්ප්ක් 

පළමු වතාවට. ආෙමික ප්මප්හය අවසානප්ේදී එයට සහභාගී වූ විප්ද්ශීය පුද්ෙලයන් ප්දප්දප්නකුප්ෙන් 

ප්පොලීසිය විසින් ඔවුන් එතැනට ආප්ේ මන්දැයි රශ්්න කරනු ලැබුවා.  
http://srilankabrief.org/2015/05/tamils-brave-harassment-threats-to-mourn-their-dead (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
 

 

 

D.  ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංශිෂ්ය ලං්රියේවේරවම් ලංමර්දනය ලං 

17.  ලං ලං ලංවි රෝධතේවයවට ලංපසු ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංශිෂ්යයන් ලංඅත්අඩාගුවට ලං 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර කළමණාකරණ ීයපප්ේ ශ්ක්ති මාපවිට සහ කැළණිය සමාජවිදයා ප්දපාර්තප්ම්න්තුප්ේ 

විශ්්ව දනන්ජය ද සිල් 2වා යන ෂ්ෂයයන් මැයි මස 11 වන දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාොර ෙත කිරීමට 

අලුත්කප්ඩ් මප්හේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් නිප්යෝෙ කරන ලදී. අධිකරණය විසින් ප්මම නිප්යෝෙය 

ලබා දුන්ප්න් අප්රේල් 2 2  වන දින පැවති අන්තර් විශ්්ව විදයාලය ය භික් ප ප්පරමුණ විසින් විශ්්ව විදයාල 

රතිපාදන ප්කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට සාවිධානය කරන ලද විප්රෝධතා පා ෙමන අතර තුර ප්පොදු ප්ද්පල 

වලට හානි සිදු කිරීම සහ ප්පොයනස් නිලධාරිප්යකුට පහර දීම යන ප්රෝදනා යටප්ත්ය. (ප්මම සිදුවීප්ම් දින 

වශ්ප්යන් අප්රේල් 2ල 30 සහ මැයි 0  යන දිනයන්ද අදාල වාර්තාප්ේ සහදන් ප්ේ.) විෂයන් අව රමාණ 

කිරීම සහ විශ්්ව විදයාලයට ඇතුළත් කර ෙන්නා රමාණය අවම කිරීම සදහා ෙත් ීමරණයකට විප්රෝධය 

පෑම සදහා ප්මම විප්රෝධතාවය පැවැත්විණි. “ප්පොලීසිය ඔවුන්ව ලුහු බදිමින් පැමිණ අත්අඩාගුවට 

ෙත්තා. ඔවුන්ප්ේ ජාෙම දුරකතන ප්පොයනස් භාරයට ප්ෙන ඔවුන්ව රහප්සේ ප්පොයනස් ස්ථානය තුළ 

රදවාප්ෙන සිටියා. ප්ම් ආ්ඩුව විශ්්ව විදයාල ෂ්ෂයයන්ට පහර දී, ෂ්ෂය සාෙම් නිප්යෝජිතයන්ප්ේ සහ 

ෂ්ෂය ක්රියාකාරීන්ප්ේ  නිප්වස් වලට මහ  ක කඩා වැදී ඔවුන්ව බිය වද්දා තිප්බනවා.  මාපවිට සහ ද 

සිල් 2වා යන ෂ්ෂයයන් වහාම නිදහස් කරන ප්මන් අපි ආ්ඩුවට බල කරනවා.” යනුප්වන් අන්තර් විශ්්ව 

විදයාලය ය ෂ්ෂය බල ම්ඩලප්ේ කැදවුම්කුව නජිත් ඉන්දික කියා සිටිප්ේය.  
https://www.ceylontoday.lk/51-91934-news-detail-ugrads-agitate-call-for-release-of-two-in-remand.html  
(අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
 
 
 
 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://srilankabrief.org/2015/05/tamils-brave-harassment-threats-to-mourn-their-dead
https://www.ceylontoday.lk/51-91934-news-detail-ugrads-agitate-call-for-release-of-two-in-remand.html


ඉන්  ොම් ලංවේර්තේව ලං- ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දය ලං                                      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2015 ලංඅ රේල් 2 ලං20 ලං- ලංමැයි ලං31 ලං 

ඉන්ප් ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ප්ක්න්ද්රය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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18.   ලංශිෂ්ය ලංවි රෝධතේවරුවන්ට ලංශ්දද ලංවිවේශන ලංයන්ත්රයක් ලංසැපීමම ලං හේුන වන් ලංරුදවුම් ලංභේරයට ලං 
 

විශ්්ව විදයාල ෂ්ෂයයන්ප්ේ විප්රෝධතාවයකට සහප්යෝෙය දක්වමින්  සිය ්රි ප්රෝද රථප්ේ ශ්ේද විකාශ්න 

යන්ත්රයක් රැප්ෙන යාම ප්වනුප්වන්  සුෙත් රසන්න යනයනප්ේ නැමත්තාව මැයි 25 වන දක්වා රක්ෂිත 

බන්ධනාොර ෙත කිරීමට ප්කොළඹ රධාන මප්හේස්ත්රාත් ගිහාන් පිලපිටිය මහතා විසින් මැයි 11 වන දින 

නිප්යෝෙ කප්ළේය.  
http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/315830  (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 

 
 

E.  ලංවිපක්ෂ් ලං ේශපේකන ලංපක්ෂ් ලංමර්දනය ලං 

19.  ලංවි රෝධතේවරුවන්ව ලංඅධිවරණයට ලංවැදවයි ලං 
අධිකරණ නිප්යෝෙයක් ප්නොසලකා අප්රේල් 2 23 වන දින අල් 2ලස් හා දූෂණ විමර්ශ්න ප්කොමිසම ඉදිරිපිට 
පවත්වන ලද විප්රෝධාතවයක් සම්බන්ධප්යන් පුද්ෙලයන් 27 ප්දප්නකුට ප්කොළඹ රධාන මප්හේස්ත්රාත් 
ගිහාන් පිලපිටිය මහතා විසින් අප්රේල් 2 24 වන දින අධිකරණයට පැමිප්ණන ප්ලස දන්වා යවා තිබුණි. 
ප්ම් පිරිස අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානප්ේ රමුඛ ප්පප්ළේ පාර්යනප්ම්න්තු මන්ත්රීවුවන් සහ පළාත් 
සභා මන්ත්රීවුවන්ද විය. ප්මප්සේ අධිකරණයට කැදවන ලද පිරිසට එදිනම උසාවිප්යන් ඇප ලබා දී 
තිබුණි.  
http://www.sundayobserver.lk/2015/04/26/new03.asp (අවසන් රප්ේශ්ය 2015 ජූනි 02) 
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