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ආවරණය කළ සිදුවීම්   

 

A. රජයනට විරුද්ධ යනැයි තපතනන පුද්ගලයනන්ට මරණ  ර්ජන, හිරිහැර සහ බියන ගැන්වීේ  
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G. විපක්ෂ් තද්ශපාලන පක්ෂ් මර්ෙනයන  

 

 

 

 

 

 

ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය 1990 දී ආරම්භ කරන ලද්ෆද් විෆ ේෂෆයන් ම  වාර්ගික ගැටුම සහ 
යුද්ධය සන්දර්භෆය හි ශ්රීලංකා ෆේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරමින් කරුණු 
ෆගොනු කිරීමටත් එම කරුණු ලිඛිත සහ වාචික මැදිහත් වීම් හරහා ප්රාෆද්යයව, ජාතිකව සහ 
ජාතයන්තරව වාර්තා කිරීමටත් ය. එෆසේම සිය අයිතීන් නිරන්තරෆයන් සහ ක්රමවත් ෆලස 
ෆකෆලසීමට ලක්වන අෆනක්ජන ප්රජාවන් සමග ද ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය කටයුතු කරයි. 
වර්තමානෆේ දී ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය මැතිවරණ නිරීක්ෂණය,මාධය නිදහස සහ මානව 

හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සම්බන්ධෆයන් සිය අවධානය ෆයොමු කර තිෆේ. ශ්රී ලංකාෆේ ෆකොළඹ 
පිහිටා ඇති ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය  ෆද්යය ක්රියාධරයින්, කණ්ඩායම් සහ ජාලයන් සමඟ ෆමන්ම 
කලාපීය සහ ජාතයන්තර මානව හිමිකම් ජාලයන් සමග සහෆයෝගෆයන් කටයුතු කරයි. 
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සාරාංශය  

කරන ලෙැයි කියනන මානව හිමිකේ සහ ජා යන් ර මානුෂීයන නීතියන උල්ලංඝණයන කිරීේ පිළිබෙ පරීක්ෂ්ණයනක් පැවැත්වීම 

සෙහා එක්සත් ජාතීන්තේ මානව හිමිකේ කවුන්සිලයන විසින් පත් කරන ලෙ පරීක්ෂ්ණ කණ්ඩායනම තව  ත ොරතුරු ඉදිරිපත් 

කිරීම සෙහා ලබා දී තිබුණු කාලයන අවසන් වනවාත් සමගම එම පරීක්ෂ්ණයන සෙහා සහයන දීමට උත්සහ කිරීම තහේතුතවන් 

උතුතර් තෙමළ  පුද්ගලතයනක් අත්අඩංගුවට තගන තිබුණි. එතමන්ම කිහිපතෙතනක්ව පරීක්ෂ්ාවට ලක් කරන ලෙ අ ර ඒ 

පුද්ගලයනන්ට සැගවී සිටීමට සිදු වියන.  රජයන විතේචනයන කරන කරන උතුරු පළාත් සභාතේ නිතයනෝජි තයනකු විසින් එ.ජා 

පරීක්ෂ්ණ සෙහා ත ොරතුරු ලබා දීමට ලබා දී ඇති කාලයන දීර්ඝ කරන තමන් ඉල්ලා සිටීම පිළිබෙව ජනාධිපති බල ල 

යනටතත් පත් කර සිටින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයනා විසින් පැහැදිළි කිරීමක් අවශය බව කියනා සිටිතේයන. තෙමළ ජාතික 

සන්ධානයන විසින් එක්සත් ජාතීන්තේ යුධ අපරාධ පරීක්ෂ්ණ සෙහා ප්රමාණවත් සාක්ෂි තනොමැති ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට 

කුමන්ත්රනයනක් ඇති බවට තචෝෙනා කරමින් ඒ පිළිබෙව රජයන විසින් පරීක්ෂ්ණයනක් ආරේභ කර ඇති බව සහ පරීක්ෂ්ණ 

කණ්ඩායනම තව  යනවන ලෙ ඉ තේල් පණිවුඩ නිරීක්ෂ්ණයන තකතරනු ඇති බව මාධය වාර් ා කතළේයන. සිංහල පුවත්ප ක් 

විසින් ප්රකට මානව හිමිකේ ආරක්ෂ්කයින්ව ත්රස් වාදීන්ට අනුකේපාව ෙක්වන්නන් තලස තල්බල් කරමින් එක්සත් 

ජාතීන්තේ පරීක්ෂ්ණ වලට ත ොරතුරු යනවන බවට සහ එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයනට නැව  නැගී සිටීමට සහයන ෙක්වන බවට 

තචෝෙනා කතළේයන. වවුනියනාව පුරවැසි කමිටුතේ සභාපතිවරයනා පහර දීමක් තහේතුතවන් තරෝහල් ග  කිරීමට සිදු වියන. තමම 

පහර දීමට තහේතුව වූතේ තචෝෙනා තගොනු තනොතකොට 2014 මාර්තු මාසතේ සිට රෙවා තගන සිටින තෙමල කාන් ාවක් මුො 

හැරීම සෙහා බල කරමින් පැවති විතරෝධ ාවයනකට සේබන්ධ වීමයි.  

 

තකොේපඤ්ඤ වීදිතේ පිහිටි ශ්රී ලංකා වරායන අධිකාරිතේ ආරක්ෂ්ක පුහුණු ආයන නතේ ත ොරතුරු තසොයනා බැලීතේ චාරිකාවන 

නිර  වූ විපක්ෂ්තේ පාර්ලිතේන්තු මන්ත්රීවරුන් කණ්ඩායනමක් සහ ජනමාධයතේදීන් තෙතෙතනකුට මැර කණ්ඩායනමක් විසින් 

ප්රහාරයනක් එල්ල කරන ලදී. ට්රාන්තනරන්සි ඉන්ටර්නැෂ්නල් ශ්රී ලංකා ආයන නයන විසින් සංවිධානයන කළ ජනමාධය 

වැඩසටහනකට හිරිහැර සහ බාධා එල්ල වියන.  එහි තජයෂ්්ට නිලධාරීන්ට, ඔවුන්තේ පවුල් වල සාමාජිකයනන්ට, සේපත් 

ොයනකයින්ට සහ  ර්ජන ාමක දුරක න ඇමතුේ සහ එස්එේඑස් පණිවුඩ ලැබී තිබුණි.  ස්වයනං නීර්ණ අයිතියන පිළිබෙ තපනී 

සිටින මාසික තෙමළ පුවත්ප කට ආරක්ෂ්ක හමුො විසින් හිරිහැර සිදු කළ අ ර පුවත් ප  මුද්රණයනට සෙහා යනාමට තපර 

ඔවුන්ව ෙැනුවත් කරන තලස මුදුණකරුවන්ට බල කරන ලදී.  ආරක්ෂ් හමුො කෙවුරක් තුළ දී අොල පුවත් පත් 

තබොහරින්නා ව ප්රශ්ණ කර,  පසුව පහර තෙන ලදී. යනාපනතේ තජයෂ්්ට තෙමළ ජනමාධයතේදිතයනක් සහ මාධය නිෙහස 

පිළිබෙ ක්රියනාකාරිකතයනකුෙ ප්රශ්න කිරීේ වලට ලක් වියන. දුේරියන තසේවකයනන් විසින් දියනත් කිරීමට සූොනවේ වූ වැඩ වර්ජනයන 

සෙහා  හනේ නිතයනෝගයනක් නිකුත් කරන ලෙ අ ර විතරෝධ ාවතේ නිර  වූ ධීවර ප්රජාව තව  ප්රහාර එල්ල වියන. අතුරුෙහන් 

වූ පුද්ගලයනන් තවනුතවන් වූ වාර්ෂි  සැමරුම සංවිධානයන කිරීතේ නිර  වූ මානව හිමිකේ ආරක්ෂ්කයින් අපකිරීතියනට පත් 

කිරීම සෙහා තපෝස්ටර් ප්රෙර්ශණයන කර තිබුණි.  වෙ, සැමරුමට තපර දින රාත්රිතේදී ඔවුන්තේ එක් පුද්ගලතයනකුතේ නිවසට 

ගල් ප්රහාරයනක් එල්ල වියන. විශ්ව විෙයාල ශිෂ්යයනන් විශාල පිරිසකට තුවාල සිදු කරමින් ඔවුන් සේබන්ධ වූ විතරෝධ ා 

වයාපාර අවම වශතයනන් තුනකටවත් විවිධ ස්ථාන වලදී ප්රහාර එල්ල වියන. ශිෂ්යයනන්ව මැස්සන් තලස හදුන්වමින් උසස් 

අධයාපන අමා යවරයනා නැව  ව ාවක් ශිෂ්යයනන්ව අපකීර්තියනට පත් පත් කතළේයන. අමා යවරයනාතේ විශ්ව විෙයාල 

චාරිකාවට සමගාමීව ශිෂ්යයනන් 12 තෙතනක් අත්අඩංගුවට පත් වියන.  

 

රජයන විතේචනයන කිරීතේ ප්රවණ ාවයනක් ඇති පුද්ගලයනන්තේ  ඔබ තමොබ යනාතේ නිෙහසට බාධා ඇති වියන. එල්.ටී.ටී.ඊ 

සංවිධානයනට නැව  නැගී සිටීමට සහයන තෙන බවට තචෝෙනා එල්ල කරමින් ඝා නයන කරන ලෙ තෙමළ පුද්ගලතයනකුතේ 

බිරිෙ සහ මවතේ වලංගු වීසා සහි  විතද්ශ ගමන් අවස්ථා තෙකකදී වළක්වා ලන ලද්තද් විතද්ශග  වීම අවහිර කරමින් 

කිසිදු අධිකරණ නිතයනෝගයනක්ෙ තනොතිබුණු  ත්වයනක් යනටතත්යන. ආරක්ෂ්ක අමා යංශතේ අවසරයන තනොමැතිව උතුරු 

පළාතත් යුද්ධතයනන් විනාශ වූ තබොතහෝ ප්රතද්ශ වලට ගමන් කිරීම විතද්ශ ගමන් බලපත් හිමි පුද්ගලයනන්ට  හනේ වියන. 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
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තලෝක ආහාර දිනයන තවනුතවන් සංවිධානයන කළ වැඩසටහනක් සෙහා ගියන එක්සත් ජාතීන්තේ සංවිධානතේ නිලධාරීන්ට 

ආපසු හැරී ඒමට සිදු වියන.  

 

තමම සිදුවීේ තබොතහොමයනකට තපොලීසියන, ආරක්ෂ්ක හමුො සහ රජයන ඍජුවම සේබන්ධ වූ අ ර තසසු සිදුවීේ වලට ආරක්ෂ්ක 

හමුොවන් සමග සේබන්ධ ා ඇති බව තපතනන හදුනා තනොගත් පුද්ගලයනන් සහ කණ්ඩායනේ සේබන්ධ වියන. තමම සිදුවීේ 

වලට සේබන්ධ පුද්ගලයනන් අත් ඩංගුවට ගැනීමට රජයන තහෝ තපොලීසියන කිසිදු ඍජු ක්රියනාමාර්ගයනක් තගන තනොමැති බව 

මාධය වාර් ා අනුව තපනී යනයි.  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
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ශ්රී ලංකාෆේ විසම්මුතිය මර්දනය  - 2014 ඔක්ෆතෝබර් : සිදුවීම් ලැයිස්තුව  

 

 සිදුවූ දිනයන  සිදුවූ ස්ථානයන 

(දිස්ත්රික්කයන) 

සිදුවීතේ විස් රයන  මූලාශ්රයන  

A. රජයනට විරුද්ධ යනැයි තපතනන පුද්ගලයනන්ට මරණ  ර්ජන, හිරිහැර සහ බියන ගැන්වීේ 

1. ඔක්ත ෝබර් 

12  

- රිවිර සිංහල පුවත් ප  විසින් මානව 

හිමිකේ ආරක්ෂ්කයින්ව ත්රස් වාදීන් 

තලස තල්බල් කිරීම  

http://www.rivira.lk/epaper/su

nday/2014/10/12/index.html#

15/z (In Sinhala) 

 

2. ඔක්ත ෝබර් 

8  

තනදුන්තකර්නි (වවුනියනා 

දිස්ත්රික්කයන) 

වවුනියනාව පුරවැසි කමිටුතේ සභාපතිට 

පහර දීම  

http://freejeyakumary.wordpre
ss.com/2014/10/09/president-
of-the-vavuniya-citizens-
committee-attacked-for-
organising-jeyakumary-
protest/ 

 

B. අදහස් ප්රකාශ කිරීෆම් නිදහස උල්ලංඝණය කිරීම්  

3.  ඔක්ත ෝබර් 

15  

තකොළඹ දිස්ත්රික්කයන  ජනමාධයතේදීන් ගණනාවකට මරණ 

 ර්ජන  

http://srilankabrief.org/2014/1

0/fmm-challenges-the-

government-to-bring-culprits-

to-book/#more-20709  

 

4. ඔක්ත ෝබර් 

14 

තකොළඹ දිස්ත්රික්කයන  තජයේෂ්්ට ජනමාධයතේදිතයනකුට සහ 

ඔහුතේ පවුතල් සාමාජිකයනන්ට මරණ 

 ර්ජන  

http://srilankabrief.org/2014/1

0/death-threats-to-senior-

journalist-and-his-family-from-

so-called-patriotic-force/     

5. ඔක්ත ෝබර් 

14 සහ 15  

තකොළඹ දිස්ත්රික්කයන  ට්රාන්තනරන්සි ඉන්ටනැෂ්නල් ශ්රී ලංකා 

සංවිධානතේ තසේවකයනන්ට සහ පවුතල් 

සාමාජිකයනන්ට මරණ  ර්ජන  

http://www.tisrilanka.org/?p=1

2277  

 

6. ඔක්ත ෝබර් 

3 වන සතියන  

යනාපනයන දිස්ත්රික්කයන උතුතර් මාසික තෙමල පුවත්ප ක් 

හිරිහැරයනට ලක් වීම  

http://www.tamilnet.com/art.ht

ml?catid=13&artid=37449 

 

7. ඔක්ත ෝබර් 

1  

යනාපනයන දිස්ත්රික්කයන  යනාපනතේ තජයේෂ්්ට ජනමාධයතේදිතයනක් 

ප්රශ්ණ කිරීේ වලට ලක් වීම  

http://www.tamilnet.com/art.ht

ml?catid=13&artid=37400     

 

C. රැස්වීෆම් නිදහස උල්ලංඝණය කිරීම්  

 

8. ඔක්ත ෝබර් 

25 සහ 27  

කුස්සල (ගේපහ 

දිස්ත්රික්කයන) 

වෘත්තීයන සමිති ක්රියනාකාරකේ 

අධධර්යනමත් කිරීම සෙහා වෘත්තීයන 

සමිති නායනකයින්ට පහර දීම  

 

 

 

 

http://lankafocusnews.com/?p

=30536   

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.rivira.lk/epaper/sunday/2014/10/12/index.html%2315/z
http://www.rivira.lk/epaper/sunday/2014/10/12/index.html%2315/z
http://www.rivira.lk/epaper/sunday/2014/10/12/index.html%2315/z
http://freejeyakumary.wordpress.com/2014/10/09/president-of-the-vavuniya-citizens-committee-attacked-for-organising-jeyakumary-protest/
http://freejeyakumary.wordpress.com/2014/10/09/president-of-the-vavuniya-citizens-committee-attacked-for-organising-jeyakumary-protest/
http://freejeyakumary.wordpress.com/2014/10/09/president-of-the-vavuniya-citizens-committee-attacked-for-organising-jeyakumary-protest/
http://freejeyakumary.wordpress.com/2014/10/09/president-of-the-vavuniya-citizens-committee-attacked-for-organising-jeyakumary-protest/
http://freejeyakumary.wordpress.com/2014/10/09/president-of-the-vavuniya-citizens-committee-attacked-for-organising-jeyakumary-protest/
http://freejeyakumary.wordpress.com/2014/10/09/president-of-the-vavuniya-citizens-committee-attacked-for-organising-jeyakumary-protest/
http://srilankabrief.org/2014/10/fmm-challenges-the-government-to-bring-culprits-to-book/#more-20709
http://srilankabrief.org/2014/10/fmm-challenges-the-government-to-bring-culprits-to-book/#more-20709
http://srilankabrief.org/2014/10/fmm-challenges-the-government-to-bring-culprits-to-book/#more-20709
http://srilankabrief.org/2014/10/fmm-challenges-the-government-to-bring-culprits-to-book/#more-20709
http://srilankabrief.org/2014/10/death-threats-to-senior-journalist-and-his-family-from-so-called-patriotic-force/
http://srilankabrief.org/2014/10/death-threats-to-senior-journalist-and-his-family-from-so-called-patriotic-force/
http://srilankabrief.org/2014/10/death-threats-to-senior-journalist-and-his-family-from-so-called-patriotic-force/
http://srilankabrief.org/2014/10/death-threats-to-senior-journalist-and-his-family-from-so-called-patriotic-force/
http://www.tisrilanka.org/?p=12277
http://www.tisrilanka.org/?p=12277
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37449
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37449
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37400
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37400
http://lankafocusnews.com/?p=30536
http://lankafocusnews.com/?p=30536


ඉන්ෆ ෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකාෆේ විසම්මුතිය මර්දනය       2014 ඔක්ෆතෝබර්  
 

6 
ඉන්ත ෝේ - මානව හිමිකේ ෙත්  තක්න්ද්රයන 

www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

9. ඔක්ත ෝබර් 

9  

 තකොටුව (තකොළඹ 

දිස්ත්රික්කයන)  

දුේරියන තසේවක වෘත්තීයන සමිති වැඩ 

වර්ජනයන සෙහා  හනේ නිතයනෝගයනක් 

පැනවීම   

http://www.island.lk/index.php

?page_cat=article-

details&page=article-

details&code_title=111850  

10. ඔක්ත ෝබර් 

21  

මාලිගාවත්  (තකොළඹ 

දිස්ත්රික්කයන)  

විතරෝධ ාවතේ තයනදුණු ධීවර ප්රජාව  

තව  ගල් ප්රහාර එල්ල කිරීම   

http://www.ceylontoday.lk/51-

75961-news-detail-fishers-

protesting-eu-ban-pelted-

with-stones.html  

11. ඔක්ත ෝබර් 

25  

ගේපහ දිස්ත්රික්කයන  අතුරුෙහන් වූ පුද්ගලයනන් සැමරුම ට 

විරුද්ධව තපෝස්ටර් ඇලවීම   

http://srilankabrief.org/2014/1

0/posters-pasted-against-

remembrance-of-the-

disappeared-to-be-held-

tomorrow/  

12.  ඔක්ත ෝබර් 

26  

මීගමුව (ගේපහ 

දිස්ත්රික්කයන)  

මානව හිමිකේ ආරක්ෂ්කතයනතුතේ 

නිවසට ගල් ප්රහාර  

http://srilankabrief.org/2014/1

0/disappearances-in-sri-

lanka-our-message-to-govt-

by-brito-fernando/  

 

D. එ.ජා පරීක්ෂණ සදහා සාක්ෂි ලබා දීමට විරුද්ධව තර්ජන  

13. ඔක්ත ෝබර්   මුලන්කාවිල් (කිලිතනොච්චි 

දිස්ත්රික්කයන)  

ශ්රි ලංකාතේ මානව හිමිකේ පරීක්ෂ්ණ 

පිළිබෙ එක්සත් ජාතීන්තේ මානව 

හිමිකේ මහ තකොමසාරිස් කාර්යනාලයන ට 

සහයන දුන් බවට තචෝෙනා කරමින් ත්රස්  

විමර්ශන ඒකකයන විසින් තෙමල 

පුද්ගලතයනකුව අත්අඩංගුවට ගැනීම  

http://www.colombomirror.co

m/?p=715  

 

14.  ඔක්ත ෝබර් 

31  

යනාපනයන ( යනාපනයන 

දිස්ත්රික්කයන)  

උතුරු පළාත් සභා සාමාජිකතයනකු 

විසින් ශ්රි ලංකාතේ මානව හිමිකේ 

පරීක්ෂ්ණ පිළිබෙ එක්සත් ජාතීන්තේ 

මානව හිමිකේ මහ තකොමසාරිස් 

කාර්යනාලයන තව  කරන ලෙ ඉල්ලීමක් 

පිළිබෙ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර වරයනා 

විසින් පැහැදිළි කිරීමක් ඉල්ලා සිටීම  

http://www.island.lk/index.php

?page_cat=article-

details&page=article-

details&code_title=113229  

 

15. ඔක්ත ෝබර් 

25  

- තෙමල ජාතික සන්ධානයන විසින් ශ්රි 

ලංකාතේ මානව හිමිකේ පරීක්ෂ්ණ 

පිළිබෙ එක්සත් ජාතීන්තේ මානව 

හිමිකේ මහ තකොමසාරිස් කාර්යනාලයන ට 

ත ොරතුරු ලබා දීම පිළිබෙ 

පරීක්ෂ්ණයනක් ආරේභ කිරීම 

 

http://www.island.lk/index.php

?page_cat=article-

details&page=article-

details&code_title=113229 

16. ඔක්ත ෝබර් 

30  

- ආරක්ෂ්ක අමා යංශයන ශ්රි ලංකාතේ 

මානව හිමිකේ පරීක්ෂ්ණ පිළිබෙ 

එක්සත් ජාතීන්තේ මානව හිමිකේ මහ 

තකොමසාරිස් කාර්යනාලයන තව  යනවන 

ලෙ ඉතේල් නිරීක්ෂ්ණයන කිරීමට 

උත්සහ කිරීම  

 

http://www.tamilnet.com/art.ht

ml?catid=13&artid=37456 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=111850
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=111850
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=111850
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=111850
http://www.ceylontoday.lk/51-75961-news-detail-fishers-protesting-eu-ban-pelted-with-stones.html
http://www.ceylontoday.lk/51-75961-news-detail-fishers-protesting-eu-ban-pelted-with-stones.html
http://www.ceylontoday.lk/51-75961-news-detail-fishers-protesting-eu-ban-pelted-with-stones.html
http://www.ceylontoday.lk/51-75961-news-detail-fishers-protesting-eu-ban-pelted-with-stones.html
http://srilankabrief.org/2014/10/posters-pasted-against-remembrance-of-the-disappeared-to-be-held-tomorrow/
http://srilankabrief.org/2014/10/posters-pasted-against-remembrance-of-the-disappeared-to-be-held-tomorrow/
http://srilankabrief.org/2014/10/posters-pasted-against-remembrance-of-the-disappeared-to-be-held-tomorrow/
http://srilankabrief.org/2014/10/posters-pasted-against-remembrance-of-the-disappeared-to-be-held-tomorrow/
http://srilankabrief.org/2014/10/posters-pasted-against-remembrance-of-the-disappeared-to-be-held-tomorrow/
http://srilankabrief.org/2014/10/disappearances-in-sri-lanka-our-message-to-govt-by-brito-fernando/
http://srilankabrief.org/2014/10/disappearances-in-sri-lanka-our-message-to-govt-by-brito-fernando/
http://srilankabrief.org/2014/10/disappearances-in-sri-lanka-our-message-to-govt-by-brito-fernando/
http://srilankabrief.org/2014/10/disappearances-in-sri-lanka-our-message-to-govt-by-brito-fernando/
http://www.colombomirror.com/?p=715
http://www.colombomirror.com/?p=715
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37456
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37456
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7 
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

17. ඔක්ත ෝබර් 

30  

වන්නි ( කිලිතනොච්චි සහ 

මුලතිවු දිස්ත්රික්කයන)  

ශ්රි ලංකාතේ මානව හිමිකේ පරීක්ෂ්ණ 

පිළිබෙ එක්සත් ජාතීන්තේ මානව 

හිමිකේ මහ තකොමසාරිස් කාර්යනාලයන ට 

ත ොරතුරු ලබා දීම පිළිබෙ 

තසවිල්තලන් සිට ඒ පිළිබෙ ෙැනුේ තෙන 

තමන් ආරක්ෂ්ක අංශ විසින් 

අන් ර්ජාල සහ ඡායනා පිටපත් තසේවා 

සපයනන්නන්ට ෙැනුේ දීම  

 

http://www.tamilnet.com/art.ht

ml?catid=13&artid=37456 

 

E. රජය විෆේචනය කිරීමට ප්රවණතාවයක් ඇති පුද්ගලයන්ෆේ ඔබ ෆමොබ යාෆම් නිදහසට බාධා එල්ල කිරීම  

 

18. ඔක්ත ෝබර් 

11 

උතුතර් පළාත් කිහිපයනක්  

 

විතද්ශිකයින්ට අවසර තනොමැතිව 
යුද්ධයන පැවති ප්රතද්ශ වලට ගමන් 
කිරීමට  හනේ කිරීම  
 

http://www.sundaytimes.lk/14

1012/news/travel-restrictions-

as-president-visits-north-

122354.html 

http://www.defence.lk/new.as

p?fname=Foreign_Passport_

holders_traveling_to_the_Nor

th_20141030_02 

 

19. ඔක්ත ෝබර් 

8  

කිලිතනොච්චි දිස්ත්රික්කයන  එක්සත් ජාතීන්තේ ආහාර 

වැඩසටහතන් ඉහල නිලධාරීන් සහ සියන 

ගණනක් තෙනා ඕමන්ධ හිදී ආපසු 

හරවා යනැවීම 

http://www.sundaytimes.lk/14

1019/news/top-fao-official-

hundreds-of-others-turned-

away-at-omanthai-

123252.html 

20. ඔක්ත ෝබර් 

5  

කටුනායනක ( ගේපහ 

දිස්ත්රික්කයන)  

ඝා නයන තකරුණු  සැකරුතවකුතේ 

බිරිෙ විතද්ශ ග  වීම වැළැක්වීම   

http://tamilguardian.com/articl

e.asp?articleid=12460 

21. ඔක්ත ෝබර් 

21  

කටුනායනක ( ගේපහ 

දිස්ත්රික්කයන) 

හිටපු රැෙවුේකාරියනක් (තෙමල මවක්) 

රටින් පිට වීම ගුවන්ත ොටුපතළේදී  

අවහිර කිරීම  

 

http://www.dailymirror.lk/5462

9/theiveegan-s-mother-

prevented-from-leaving-sl   

http://www.island.lk/index.php

?page_cat=article-

details&page=article-

details&code_title=112577  

 

F. ශිෂය ක්රියාකාරකම් මර්දනය  

22. ඔක්ත ෝබර් 

10  

පබහින්න හංදියන ( රත්නපුර 

දිස්ත්රික්කයන)  

සබරගමුව විශ්ව විෙයාලතේ 

ශිෂ්යයනන්තේ උපවාසයනට ප්රහාර, 20 

තෙතනකුට තුවාල සිදුවීම 

http://www.sundaytimes.lk/14

1019/news/satyagraha-

attackers-still-at-large-while-

students-go-on-own-

rampage-123091.html  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37456
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37456
http://www.sundaytimes.lk/141012/news/travel-restrictions-as-president-visits-north-122354.html
http://www.sundaytimes.lk/141012/news/travel-restrictions-as-president-visits-north-122354.html
http://www.sundaytimes.lk/141012/news/travel-restrictions-as-president-visits-north-122354.html
http://www.sundaytimes.lk/141012/news/travel-restrictions-as-president-visits-north-122354.html
http://www.defence.lk/new.asp?fname=foreign_passport_holders_traveling_to_the_north_20141030_02
http://www.defence.lk/new.asp?fname=foreign_passport_holders_traveling_to_the_north_20141030_02
http://www.defence.lk/new.asp?fname=foreign_passport_holders_traveling_to_the_north_20141030_02
http://www.defence.lk/new.asp?fname=foreign_passport_holders_traveling_to_the_north_20141030_02
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/top-fao-official-hundreds-of-others-turned-away-at-omanthai-123252.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/top-fao-official-hundreds-of-others-turned-away-at-omanthai-123252.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/top-fao-official-hundreds-of-others-turned-away-at-omanthai-123252.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/top-fao-official-hundreds-of-others-turned-away-at-omanthai-123252.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/top-fao-official-hundreds-of-others-turned-away-at-omanthai-123252.html
http://www.dailymirror.lk/54629/theiveegan-s-mother-prevented-from-leaving-sl
http://www.dailymirror.lk/54629/theiveegan-s-mother-prevented-from-leaving-sl
http://www.dailymirror.lk/54629/theiveegan-s-mother-prevented-from-leaving-sl
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=112577
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=112577
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=112577
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=112577
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

23. ඔක්ත ෝබර් 

6  

රත්නපුර දිස්ත්රික්කයන  ශිෂ්යයනන් 12 තෙතනකු අත් ඩංගුවට 

ගැනීම සහ උසස් අධයාපන 

අමා යවරයනා විසින් ශිෂ්යයනන්ව 

මැස්සන්ට සමාන කිරීම  

http://www.sundaytimes.lk/14

1019/news/satyagraha-

attackers-still-at-large-while-

students-go-on-own-

rampage-123091.html  

 

24. ඔක්ත ෝබර් 

1 

තහෝමාගම (තකොළඹ 

දිස්ත්රික්කයන)  

උපවාසතේ තයනදුණු ශිෂ්ය භික්ෂූන්ට 
පහර දීම   

http://www.lankaviews.com/s

n/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=21848:2

014-10-02-21-31-

42&catid=100:2014-06-19-

06-05-56&Itemid=151  

(Sinhala) 

http://www.lankaviews.com/s

n/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=21806:2

014-09-25-09-33-

04&catid=69:2009-08-07-09-

41-10&Itemid=130 (Sinhala) 

 

25. ඔක්ත ෝබර් 

21 

තකොළඹ දිස්ත්රික්කයන   තපොලිස් ප්රහාරයනකින් විශ්ව විෙයාල 
ශිෂ්යයනන් 20 තෙතනකු තුවාල ලැබීම  

http://www.amnesty.org/en/lib

rary/asset/ASA37/013/2014/e

n/77d973b8-c8e9-4b48-8fdd-

117dae225789/asa37013201

4en.pdf  

H. විපක්ෂ් තද්ශපාලන පක්ෂ් මර්ෙනයන  

26.  ඔක්ත ෝබර් 

21  

තකොළඹ දිස්ත්රික්කයන  විපක්ෂ් පාර්ලිතේන්තු මන්ත්රීවරුන් සහ 

ජනමාධයතේදීන් තෙතෙතනකු ප්රහාරයනට 

ලක් විම  

http://www.dailymirror.lk/5467
3/journalists-among-unp-fact-
finders-
injured#sthash.9ZHt4zva.Gq
MaW99v.dpuf     
 

27. ඔක්ත ෝබර් 

18  

ඊර්ලාලයි  

(යනාපනයන දිස්ත්රික්කයන)  

උතුරු පළාත් සභා 

මන්ත්රීවරතයනකුතගන් ප්රශ්න කිරීම  

http://www.colombomirror.co

m/?p=502  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21848:2014-10-02-21-31-42&catid=100:2014-06-19-06-05-56&itemid=151
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21848:2014-10-02-21-31-42&catid=100:2014-06-19-06-05-56&itemid=151
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21848:2014-10-02-21-31-42&catid=100:2014-06-19-06-05-56&itemid=151
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21848:2014-10-02-21-31-42&catid=100:2014-06-19-06-05-56&itemid=151
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21848:2014-10-02-21-31-42&catid=100:2014-06-19-06-05-56&itemid=151
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21848:2014-10-02-21-31-42&catid=100:2014-06-19-06-05-56&itemid=151
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21806:2014-09-25-09-33-04&catid=69:2009-08-07-09-41-10&itemid=130
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21806:2014-09-25-09-33-04&catid=69:2009-08-07-09-41-10&itemid=130
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21806:2014-09-25-09-33-04&catid=69:2009-08-07-09-41-10&itemid=130
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21806:2014-09-25-09-33-04&catid=69:2009-08-07-09-41-10&itemid=130
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21806:2014-09-25-09-33-04&catid=69:2009-08-07-09-41-10&itemid=130
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21806:2014-09-25-09-33-04&catid=69:2009-08-07-09-41-10&itemid=130
http://www.amnesty.org/en/library/asset/asa37/013/2014/en/77d973b8-c8e9-4b48-8fdd-117dae225789/asa370132014en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/asa37/013/2014/en/77d973b8-c8e9-4b48-8fdd-117dae225789/asa370132014en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/asa37/013/2014/en/77d973b8-c8e9-4b48-8fdd-117dae225789/asa370132014en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/asa37/013/2014/en/77d973b8-c8e9-4b48-8fdd-117dae225789/asa370132014en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/asa37/013/2014/en/77d973b8-c8e9-4b48-8fdd-117dae225789/asa370132014en.pdf
http://www.dailymirror.lk/54673/journalists-among-unp-fact-finders-injured%23sthash.9zht4zva.gqmaw99v.dpuf
http://www.dailymirror.lk/54673/journalists-among-unp-fact-finders-injured%23sthash.9zht4zva.gqmaw99v.dpuf
http://www.dailymirror.lk/54673/journalists-among-unp-fact-finders-injured%23sthash.9zht4zva.gqmaw99v.dpuf
http://www.dailymirror.lk/54673/journalists-among-unp-fact-finders-injured%23sthash.9zht4zva.gqmaw99v.dpuf
http://www.dailymirror.lk/54673/journalists-among-unp-fact-finders-injured%23sthash.9zht4zva.gqmaw99v.dpuf
http://www.colombomirror.com/?p=502
http://www.colombomirror.com/?p=502
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A. රජයනට විරුද්ධ යනැයි තපතනන පුද්ගලයනන්ට මරණ  ර්ජන, හිරිහැර සහ බියන 

ගැන්වීේ  

1. මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින්ව ත්රස්තවාදීන් ෆලස ෆල්බල් කිරීම  

“ ානාපති සහතයනන් රට පනින්න හැදූ තගෝපි බිරිෙ කටුනායනකදී තකොටු වූ හැටි- ස්විස්  ානාපති පළමු තල්කේ ගුවන් 

ත ොටුතපොළටත් එයි.” යනන හිසින් යුතුව 2014 ඔක්ත ෝබර් 12 වන දින රිවිර පුවත් පතත් පළ වු ලිපියන මගින් මානව හිමිකේ 

ආරක්ෂ්කයින්ව එල්.ටී.ටී.ඊ ආධාරකරුවන් තලස තල්බල් කරන ලදී. ප්රමුඛ තපතළේ මානව හිමිකේ ආරක්ෂ්කතයනකු වන 

රුකී ප්රනාන්දු එල්.ටී.ටී.ඊ යනට අනුකේපාව ෙක්වන්තනකු බව  සෙහන් වූ තේ ලිපියන මගින් ඔහු එල්.ටී.ටී.ඊ නායනකතයනකු තලස 

සැලතකන තගෝපිට නවා ැන් පහසුකේ ලබා දුන් බවට තචෝෙනා කතළේයන. රුකී ප්රනාන්දු ශ්රි ලංකාතේ මානව හිමිකේ 

පරීක්ෂ්ණ පිළිබෙ මහ තකොමසාරිස් කාර්යනාලයන ට ලබා දීම සෙහා ත ොරතුරු එක් රැස් කරමින් සිටි බවට  තමම ලිපියන මගින් 

අනුමාන කර තිබුණි.  වත් ප්රමුඛ තපතළේ මානව හිමිකේ ආරක්ෂ්කතයනකු වන ඉමෑනුතවල් තසබමාධල පියනතුමාෙ තකොටි 

හි වාදිතයනක් තලස එම ලිපිතේම ෙක්වා තිබුණි.  තසබමාධල පියනතුමා විසින් යුධ අපරාධ පිළිබෙ සාක්ෂි ලබා දීමට මහාවීර 

පවුල් වල සාමාජිකයනන්ට තකොළඹට පැමිණීම සෙහා රුපියනල් ලක්ෂ් 2ක් වලට ලබා දී ඇති බවට තමම ලිපියන මගින් තචෝෙනා 

කතළේයන. තමතසේ එල්.ටී.ටී.ඊ සහයනකයනන් තලස පුවත්ප  විසින් නේ කළ  වත් මානව හිමිකේ ආරක්ෂ්කතයනකු වූතේ 

බාතල්න්ද්රන් ජයනකුමාරි මහත්මියනයි. අතුරුෙහන් වූ තෙමළ  රුණතයනකුතේ මවක් වන ජයනකුමාරි මහත්මියන ස යයන සහ 

යුක්තියන තවනුතවන් හඩ නගනන්නියනකි.  තචෝෙනා තගොනු තනොතකොට 2014 මාර්තු 14 වන දින සිට  ඇයනව රැෙවුේ භාරතේ 

රෙවා ඇ .  

http://www.rivira.lk/epaper/sunday/2014/10/12/index.html#15/z  - සිංහතලන් (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

2. වවුනියාව පුරවැසි කමිටුෆේ සභාපති ට පහරදීම   

ජී. ත වරාජා මහ ා තරෝහතල්දී (ඡායනාරූපයන: #freejayakumary) 

2014 ඔක්ත ෝබර් 8 වන දින සවස 5.30 ත් 6 ත් අ ර කාලතේදී වවුනියනාව පුරවැසි කමිටුතේ සභාපති ජී. ත වරාජා මහ ා 

තව  ප්රහාරයනක් එල්ල වියන. තහත ම ඔක්ත ෝබර් 10 වන දින පැවැත්වීමට තයනොොතගන තිබුණු ජයනකුමාරි නිෙහස් කරනු 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.rivira.lk/epaper/sunday/2014/10/12/index.html%2315/z
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“#FreeJeyakumary”  වයාපාරයන පිළිබෙ සාකච්චා කිරීම සෙහා පැවති වවුනියනාව පුරවැසි කමිටු රැස්වීමකින් අනතුරුව 

සියන කඩයන තව  තගොස් ඇ . (2014 මාර්තු මාසතේ සිට තචෝෙනා තගොනු තනොතකට රෙවාතගන සිටින බාතල්න්ද්රන් 

ජයනකුමාරි මහත්මියන නිෙහස් කරන තමන් බල කිරීම සෙහා තමම වයාපාරයන සූොනේ කර තිබුණි) එහිදී යනතුරු පැදි තෙකකින් 

පැමිණි සිවිල් ඇදුමින් සැරසුණු පුද්ගලයනන් සිවු තෙතනකු විසින් යනකඩ තපොලු වලින් ත වරාජා මහ ාට පහර දී ඇ . 

ප්රහාරතයනන් ඔහු පැළෙ සිටි හිස් වැසුම හානියනට පත් වී ඇති අ ර හිස් වැසුමක් පැළෙ සිටින නිසා හිසට සිදු වූ තුවාල සුළු 

මට්ටතේ ඒවා බව වාර් ා වියන.  පහර දීම අ රතුර “ මුතසේ ජයනකුමාරි තවනුතවන් උද්තගෝෂ්ණයනක් සූොනේ කරනවා තන්ෙ? 

එයන නැවැත්වුතේ නැත්නේ අපි උඹව මරනවා!” යනනුතවන් කැඩුණු තෙතළ බසින් ඔහුට  ර්ජනයන කර ඇ . තමම සිදුවීම සිදු 

වී ඇත්තත් නදුන්කර්නි හමුො කෙවුර සහ තපොලිස් ස්ථානයන අ ර මැෙ ස්ථානයනකදීයන. ප්රහාරතයනන් පසු වහාම ඔහුව 

තනඩුකර්නි තරෝහල තව  ඇතුළත් කර ඇති අ ර වැඩි දුර ප්රතිකාර සෙහා වවුනියනාව තරෝහලට ඇතුළත් කර ඇ .  

http://freejeyakumary.wordpress.com/2014/10/09/president-of-the-vavuniya-citizens-committee-attacked-for-
organising-jeyakumary-protest/ (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 
 

 

B. අෙහස් ප්රකාශ කිරීතේ නිෙහස උල්ලංඝණයන කිරීේ  

3. ජනමාධයෆේදීන් ගණනාවකට මරණ තර්ජන  

ට්රාන්ස්තනරන්ස් ඉන්ටර්නැෂ්නල් ශ්රී ලංකා සංවිධානයන විසින් සංවිධානයන කළ ජනමාධය පුහුණු වැඩමුළුවක සහතික පත් 

ප්රොනයන කිරීම සෙහා  2014 ඔක්ත ෝබර් 15 වන දින තකොළඹදී පැවති උත්සවයනක් අ රතුර එයනට සහභාගී වූ 

ජනමාධයතේදීන්ට, සංවිධායනකයනන්ට සහ ඔවුන්තේ පවුල් වලට ‘තද්ශමාමක බලකායන‘ නමින් හදුන්වාගත් කණ්ඩායනමක් 

විසින් මරණ  ර්ජන එල්ල කරන ලදී. ජනමාධයතේදී ජනූර් කිචිලන් සහ අමතෙෝරු අමරවීර යනන මහත්වරු තමතලස 

 ර්ජන වලට ලක් වූ අයන අ ර තේ.  වැඩමුළුතේ සංවිධායනක ශාන් විතේතුංග මහ ාට සහ සේපත්ොයනක රාවයන  උතපද්ශක 

කර් ෘ වික්ටර් අයිවන් මහ ාටෙ  ර්ජනාත්මක එස්.එේ.එස් පණිවුඩ ලැබී තිබුණි. තමම තද්ශමාමක බලකායන නේ වූ 

කණ්ඩායනම බුද්ධි අංශ වල ආරක්ෂ්ාව ලබන  වත් එක් රූකඩ කණ්ඩායනමක් බව නිෙහස් මාධය වයාපාරයන ප්රකාශ කර 

සිටිතේයන.  ර්ජනාත්මක දුරක න පණිවිඩ එවූ දුරක න බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ට අයනත් ඒවා බව ප්රකාශ කරමින් අමතෙෝරු 

අමරවීර මහ ා විසින් එම ප්රකාශයන නැව  වරක් අවධාරණයන කරන ලදී.   

http://srilankabrief.org/2014/10/fmm-challenges-the-government-to-bring-culprits-to-book/#more-20709 (අවසන් 

පිවුසුම 2014 තනොවැේබර් 22)  

 

4.  ෆේෂ්ඨ මාධයෆේියෆයුට සහ ඔහුෆේ පවුෆල් සාමාජිකයන්ට මරණ තර්ජන   

තේෂ්්ඨ මාධයතේෙතයනකු වන හිටපු පුවත් පත් කර් ෘවරයනකු වන ජයනසිරි ජයනතසේකර මහ ා සහ ඔහුතේ පවුතල් සාමාජිකයනන් 

මරා ෙමන බවට  ‘තද්ශමාමක බලකායන නමින් හදුන්වා ගත් මැර කණ්ඩායනමක්  ර්ජනයන කතළේයන.  තේ  ර්ජන එල්ල කතළේ 

ට්රාන්තනරන්සි ඉන්ටර්නැෂ්නල් ශ්රී ලංකා සංවිධානයන විසින් සංවිධානයන කළ ගතේෂ්ණාත්මක ජනමාධයතේෙයන පිළිබෙ 

පැවැත්වුණු ජනමාධයතේදී පුහුණු වැඩමුළුක් සෙහා ඔහු විසින් ලබා දුන් ොයනකත්වයන තහේතුතවනි. තපොලිස්පති තුමා තව  ඔහු 

විසින් ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්තල් සිදුවීතේ තවලාව සහ  ර්ජනා මක ඇමතුේ ලැබුණු දුරක න අංක සෙහන් කර ඇති 

අ ර තේ වන තුරු ඒ පිළිබෙව තපොලීසියන විසින් කිසිදු ක්රියනාමාර්ගයනක් තගන තනොමැ .  ජයනතසේකර මහ ා ඔවුන්තේ  ර්ජන 

වලට ඇහුේකන් තනොදීම තහේතුතවන්  ර්ජන එල්ල කළ පුද්ගලයනන් දිගින් දිගටම ඇමතුේ ලබා තෙමින් ඔහුතේ බිරිෙ සහ 

ෙරුවන් මරා ෙමන බවට  ර්ජනයන කර ඇ .  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://freejeyakumary.wordpress.com/2014/10/09/president-of-the-vavuniya-citizens-committee-attacked-for-organising-jeyakumary-protest/
http://freejeyakumary.wordpress.com/2014/10/09/president-of-the-vavuniya-citizens-committee-attacked-for-organising-jeyakumary-protest/
http://srilankabrief.org/2014/10/fmm-challenges-the-government-to-bring-culprits-to-book/#more-20709


ඉන්ෆ ෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකාෆේ විසම්මුතිය මර්දනය       2014 ඔක්ෆතෝබර්  
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

“තමම  ර්ජන මතේ වෘත්තියනට සහ ජීවි යනට බරප ල  ර්ජනයනක් එල්ල කරන අ ර මතේ ජීවි යන ආරක්ෂ්ා කිරීමට 

පියනවර ගන්නා තලස මම ඉල්ලා සිටිමි. එතසේම මා මරා ෙැමීමට  ර්ජනයන කළ පුද්ගලයනන් සේබන්ධතයනන් විධිමත් 

පරීක්ෂ්ණයනක් ආරේභ කරන තලස සහ නීතිමයන පියනවර ගන්නා තමන් ඉල්ලා සිටිමි. ’’  යනනුතවන් ජයනතසේකර මහ ා විසින් 

තපොලිස්පති තුමා තව  ලබා දුන් පැමිණිල්තල් සෙහන් කර ඇ .  

http://srilankabrief.org/2014/10/death-threats-to-senior-journalist-and-his-family-from-so-called-patriotic-force/  
(අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

5. ට්රාන්ෆනරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්රී ලංකා සංවිධානෆේ ෆසේවක මණ්ඩලයට සහ ඔවුන්ෆේ පවුල් 

වලට තර්ජන  

ට්රාන්තනරන්සි ඉන්ටර්නැෂ්නල් ශ්රී ලංකා සංවිධානයන විසින් පැවැත් වූ ජනමාධය පුහුණු වැඩමුළු මාලාතේ සහතික පත් 

ප්රධාතනෝත්සවයන හා සේබන්ධ  වූ එහි තසේවක මණ්ඩලතේ සාමාජිකයනන් තව  2014 ඔක්ත ෝබර් 14 වන දින දී 

 ර්ජනාත්මක එස්.එේ.එස් තකටි පණිවුඩ ලැබී තිබුණි. වැඩසටහතන් ආරාධි  අමුත් න් තගන් 50% පමණ තෙනාටෙ  

තමම එස්.එේ.එස් තකටි පණිවුඩ ලැබී තිබුණි.  ට්රාන්තනරන්සි ඉන්ටර් නැෂ්නල් ශ්රී ලංකා තජයේෂ්්ට තසේවක මණ්ඩලතේ පවුල් 

වල සාමාජිකයනන්ටෙ  ර්ජනාත්මක එස්.එේ.එස් තකටි පණිවුඩ සහ දුරක න ඇමතුේ ලැබී තිබුණි. 2014 ඔක්ත ෝබර් 15 

වන දින තමම සහතික ප්රධාතනෝත්සවයන පැවැත්වීමට නියනමි ව තිබුතණ් තකොළඹ 5 පිහිටි තහෝටලයනක දීයන. තකතසේ තව ත් 

දිගින් දිගටම එල්ල වූ  ර්ජන තහේතුතවන් සංවිධායනකයනන් විසින් වැඩසටහන තවනත් ස්ථානයනකට තගන යනන ලදී. 

සහභාගීවන්නන් නව ස්ථානයන කරා තයනොමු කරමින් තහෝටලතේ රැදී සිටි ට්රාන්තනරන්සි ඉන්ටර් නැෂ්නල් ශ්රී ලංකා 

සංවිධානතේ තසේවකයනන් විසින් සාමාන ඇදුේ ඇෙ ගත් 15 තෙනකු පමණ සිදුවීම නිරීක්ෂ්ණයන කරමින් එහි රැදී සිටිනු ෙැක 

තිබුණි. ඔවුන් බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් ෙැයි සැක පහළ වී තිබුණි. ඒ අ රින් එක් අතයනකු තමොටර් බයිසිකලයනක පැමිණ 

 ර්ජනාත්මක පණිවුඩයනක් සහි  පත්රිකාවක් තහෝටලතේ ඉදිරි තෙොරටුව අසල ෙමා තගොස් ඇ . තේ පිරිස ඔක්ත ෝබර් 15 

වන දින උෙෑසන 7.30 ත් 10.30ත් අ ර කාලයන තුළ තහෝටතේ රැදී සිටි ට්රාන්තනරන්සි ඉන්ටර් නැෂ්නල් ශ්රී ලංකාහි තසේවක 

මණ්ඩලතේ සාමාජිකයනන් තේ ඡායනාරූප ලබා ගත් බව සහ ඔවුන් පිළිබෙ වැඩි දුර ත ොරතුරු තසවීමට උත්සහ කළ බව 

විශ්වාසවන්  ආරංචි මාර්ග සෙහන් කතළෝයන. ට්රාන්තනරන්සි ඉන්ටර් නැෂ්නල් ශ්රී ලංකාහි තසේවකයනන් තහෝටලතයනන් නික්ම 

ගියන පසු පැමිණි  හදුනා තනොගත් පුද්ගලයනන් තිතෙතනකු විසින් ඔවුන් පිළිබෙ තහෝටතල් තසේවක මණ්ඩලතයනන් ත ොරතුරු 

ලබා ගැනීමට උත්සහ කළ බව ඒ ආංචිමාර්ග සෙහන් කතළේයන.  

http://www.tisrilanka.org/?p=12277 (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

“එල්.ටී.ටී.ඊ එකට ඉඩ තෙන්න එපා. අවසනාන නිතේෙනයන” (ඡායනාරූපයන : Sri Lanka Brief / BBC) 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://srilankabrief.org/2014/10/death-threats-to-senior-journalist-and-his-family-from-so-called-patriotic-force/
http://www.tisrilanka.org/?p=12277
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

6. උතුෆර් ෆදමළ මාසික පුවත්පතකට හිරිහැර  

ඉතු නාේ ත ආසාේ නැමති මාසික පුවත්ප  තබො හැරීම තහේතුතවන්  මන් නිරන් ර හිරිහැරවලට  ලක් වන බව 

තනදුරුතුඩුතේ කුන්ේචාර්කධඩ හි පුවත් පත් නිතයනෝජි යනන් ප්රකාශ කළහ. යනාපනයන දිස්ත්රික්කතේ ඉරුපාධල සහ අච්තචසූ 

ප්රතද්ශ වලින්ෙ ඒ හා සමාන පැමිණිළි ලැබුණු බව වාර් ා වියන. එතසේම, යනාපනතේ පිහිටි පුවත් පත් මුද්රණාලයන තව  ගියන ශ්රී 

ලංකා යුධ හමුො නිලධාරීන් පුවත් ප  මුද්රණයන කිරීමට තපර  මන්ට ෙැනුේ තෙන තලස මුද්රණාල හිමිකරුවන් තව  

නිතයනෝග කර ඇ . කිලිතනොච්චි දිස්ත්රික්කතේ උරිතිරාපුරේ ප්රතද්ශතේදී පුවත් පත් තබොහරින්තනකු ඔක්ත ෝබර් මාසතේ 

ත වැනි සතිතේදී ප්රහාරයනකට ලක් වී ඇ . තමම ප්රහාරයන එල්ල කර ඇත්තත් උරුතිරපුරේ හමුො කෙවුතර්දී ඔහුව ප්රශ්ණ 

කිරීමට භාජනයන කිරීතමන් සුළු තමොතහො කට පසුවයන. ඔහු පසු පස හඹා ආ  කුඩා කණ්ඩායනමකින් යුතු පිරිස ඔහුට පහර දී 

පුවත් පත් අසල ජලාශයනට විසි කර ඇ . ටැමිල් තනටි තවබ් අඩවියනට අනුව අොල පුවත් ප  ශ්රී ලංකාතේ පුවත් ප ක් තලස 

ලියනා පදිංචි වී ඇති එකක් වන තෙමළ ජන ාවතේ ස්වයනං නීර්ණ අයිතියන පිළිබෙ ෙැඩිව ක ා කරන තමම පුවත් පත හි 

සංස්කාරක වරයනා වන්තන් ජනප්රියන තීරු රචක නිෙහස් තල්ඛකතයනකු වන ඒ. තජෝතිලිංගේ මහ ායන.   

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37449 (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

7.  යාපනෆේ ෆජයේෂ්ට මාධයෆේියෆයුෆගන් ප්රශ්න කිරීම  

යනාපනතේ කන්කසංතුධර හි පිහිටි විතශේෂ් අපරාධ විමර්ශන අංශයන විසින් ජනමාධය ක්රියනාකාරිකතයනකු වන තේෂ්්ඨ 

මාධයතේදී ෙයනාපරන් රක්නේ මහ ාව ප්රශ්න කිරීමට භාජනයන කර ඇ . ජනමාධයතේදීන් සහ මාධය ක්රියනාකාරීන් තකොළඹ 

සහ  වත් ප්රතද්ශ කිහිපයනක පැවැත්වුණු මාධය වැඩමුළුවලට සහභාගී වීතමන් අනතුරව  හිරිහැර කිරීේ ආරේභ වී ඇ . 

යනාපනයන මාධය කවයන හා සේබන්ධ පුද්ගලයනන් කවුරුන් ෙැයි අපරාධ විමර්ශන අංශතේ නිලධාරීන් විසින් ප්රශ්ණ කර ඇ . 

 වෙ, ජා යන් ර මාධය මුරපල්ලන් සමග පවත්වන සේබන්ධයන සහ ශ්රී ලංකා පුවත්පත් ආයන නතේ දී ෙකුතණ් 

ජනමාධයතේදීන් සමග පැවති ජනමාධය පුහුණු වැඩසටහන් පිළිබෙව ඔහුතගන් ප්රශ්න කර ඇ .  

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37400 (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

 

C.   රැස්වීතේ නිෙහස උල්ලංඝණයන කිරීේ  

8. වෘත්තීය සමිති කටයුතු අධධර්යමත් කිරීම සදහා වෘත්තීය සමිති නායකයින්ට පහර දීම   

වෘත්තීයන සමිති නායනකයින් ක්රමානුූලලව  මර්ෙනයන කරන බව පැහැදිළි බව නිෙහස් තවළෙ කළාප සහ තපොදු තසේවා තසේවක 

සංගමයන විසින් තපොලිස්පතිවරයනා තව  ලියනන ලෙ ලිපියනක සෙහන් වියන. නිෙහස් තවළෙ කළාපතේ ඒ.ජී.ටී සිතලෝන් 

තපෞද්ගලික සමාගතේ අලුතින් පිහිටුවන ලෙ වෘත්තීයන සමිතිතේ ශාඛා  තල්කේවරුන් තෙතෙතනකුට එල්ල කළ ප්රහාරයනන් 

පිළිබෙ ලිපිතේ සෙහන් වියන. ඔක්ත ෝබර් 25 වන දින ඒ.ජී.ටී සිතලෝන් තපෞද්ගලික සමාගතේ  නිෙහස් තවළෙ කළාප සහ 

තපොදු තසේවා තසේවක සංගමතේ ශාඛා තල්කේ වන දිතන්ශ් රංගන ශ්රී මාල් මහ ා තසේවයන කරා යනන අ රතුර පහරදීමකට 

ලක් වී ඇ . එදිනම එම සමාගතේම තසේවයන කරන  වත් නිෙහස් තවළෙ කළාප සහ තපොදු තසේවා තසේවක සංගමතේ ශාඛා 

තල්කේ වරතයනකු වන ටී.එේ. රංජිත් ත න්නතකෝන් මහ ා වෘත්තීයන සමිති කාර්යනාලයන තව  යනන අ ර තුර මැර පිරිසක් 

විසින් නවත්වා යනකඩ තපොලු වලින් පහර දීමට උත්සහ කර ඇ . තමම ප්රහාර වලට විතරෝධ ාවයන ප්රකාශ කිරීම සෙහා 

ඔක්ත ෝබර් 27 වන දින කටුනායනක අවරිවත්  මං සංදිතේදී පිකටිං වයාපාරයනක් පැවැත්විණි.  

http://lankafocusnews.com/?p=30536  - සිංහතලන්  (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37449
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37400
http://lankafocusnews.com/?p=30536
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නිෙහස් තවළෙ කළාප තසේවකයනන් වෘත්තීයන සමිති ක්රියනාකාරිකයනන්ට පහර දීම පිළිබෙව සියන විතරෝධයන (ඡායනාරූපයන - 

LankaFocusNews) 

 

9. දුම්රිය ෆසේවක සංගමෆේ වැඩවර්ජනයට තහනම් නිෆයෝග   

දුේරියන තසේවක වෘත්තීයන සමිති සංගමයන විසින් පැවත්වීමට සූොනේ වූ වැඩ වර්ජනයන අත්හිටවියන යුතු බවට තකොටුව දිස්ත්රික් 

අධිකරණයන විසින්  හනේ නිතයනෝගයනක් ලබා දී ඇති බවට වාර් ා වියන. සාමානය දිනකදී ධාවනයන වන දුේරියන ගණන 380ක් 

වුවත් වැඩ වර්ජනයන අ රතුර රජයනට සහයන තෙන වෘත්තීයන සමිති සාමාජිකයනන් තයනොො තගන ධාවනයන කළ හැකි වූතේ දුේරියන 

80ක් පමණි.  

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=111850 (අවසන් පිවිසුම 

2014 තනොවැේබර් 22) 

10. විෆරෝධාතාවක නිරත වූ ධීවර ප්රජාව ෆවත ගල් ප්රහාර   

 විතරෝධ ාවයනක් සෙහා තකොළඹ මාලිගාවත්තත් පිහිට ධීවර සහ ජලජ සේපත් අමා යංශයන ඉදිරිපිට ට රැස් වූ 300ක් පමණ 

වූ ධීවර ප්රජාවට ගල් ප්රහාරයනක් එල්ල වියන. ගල් ප්රහාරයන එල්ල කතළේ ආමා යංතයනන් බවට තචෝෙනා එල්ල වියන. ප්රහාරතයනන් 

තුවාල ලැබූ ධීවරයනන් තිතෙතනක් තරෝහල් ග  කළහ. ශ්රී ලංකාතවන් මාළු ආනයනනයන කිරීම නැවත්වීමට යුතරෝපා සංගමයන 

ගත් තීරණයන සහ ශ්රී ලංකා මුහුදු තීරතේ චීන ධීවරයනන් මාළු ඇල්ලීම පිළිබෙව විතරෝධයන ෙැක්වීම සෙහා තේ පිරිස පැමිණ 

සිටියනහ.  

http://www.ceylontoday.lk/51-75961-news-detail-fishers-protesting-eu-ban-pelted-with-stones.html (අවසන් පිවිසුම 

2014 තනොවැේබර් 22) 

 

11.   අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සිහිකිරීම ට විරුද්ධව ෆපොස්ටර ඇලවීම   

මීගමුතේදී පැවැත්වීමට නියනමි  වූ අතුරුෙහන් වූ පුද්ගලයනන්තේ සැමරුතමහි සංවිධායනකයින් සහ සේපත් ොයනකයින් 

අතුරුෙහන් වූ පුද්ගලයනන් තඩොලර් වලට විකුණන බව තචෝෙනා කරමින් තපෝස්ටර් ඔක්ත ෝබර් 25 වන දින රාත්රිතේදී 

තකොළඹ සහ මීගමුව ප්රතද්ශ වල අලවා තිබුණි. තේ තපෝස්ටර් වල සැමරුතේ ප්රධාන තද්ශක රාවයන උපතද්ශක කර් ෘ 

වික්ටර් අයිවන් මහ ා, ප්රමුඛ තපතළේ මානව හිමිකේ ආරක්ෂ්කතයනකු වන ආචාර්යන නිමල්කා ප්රනාන්දු මහත්මියන, අතුරුෙහන් 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=111850
http://www.ceylontoday.lk/51-75961-news-detail-fishers-protesting-eu-ban-pelted-with-stones.html
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වූවන්තේ පවුල්වල එකමුතුතේ සභාපති සහ තමම සැමරුතේ සංවිධායනක බ්රිතටෝ ප්රනාන්දු මහ ා යනන අයනතේ ඡායනාරූපයනෙ 

ඇතුළත් වියන. තමම වැඩසටහන සෙහා සහතයනෝගයන ෙැක්වූ තසසු ක්රියනාකාරීන් කලාකරුතවකු සහ  වත් ජනමාධයතේදීන් ෙ 

තේ ඡායනාරූප අ ර වියන. තමම සැමරුම සංවිධානයන කිරීමට සහයන ෙැක්වූ “Right to Life” නැමති මානව හිමිකේ 

සංවිධානතේ තසේවක මණ්ඩතේ කිහිප තෙතනකුතේ ඡායනාරූපෙ තේ අ ර වියන. තමම තපෝසටර් වල ඡායනාරූප ඇතුළත් වූ 

මානව හිමිකේ ආරක්ෂ්කයින්තේ නිතවස් අසල තමම තපෝස්ටර් අලවා තිබුණි.  

 http://srilankabrief.org/2014/10/posters-pasted-against-remembrance-of-the-disappeared-to-be-held-tomorrow/ 

(අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

 
මානව හිමිකේ ආරක්ෂ්කයින්ට තචෝෙනා කරමින් තකොළඹ සහ මීගමුව ප්රතද්ශ වල තපෝස්ටර් අලවා තිබුණි  

 

12.  මානව හිමිකම් ආරක්ෂකෆයුෆේ නිවසට ගල් ප්රහාර  
''අතුරුෙහන් වූවන් තවනුතවන් තපනී සිටි අවුරුදු  විසි හ රක් පුරා මතේ නිවසට ගල් ප්රහාරයනක් එල්ල වූතේ පළමු 

ව ාවටයි. ඒ ඊතේ (ඔක්ත ෝබර් 26 වන දින) නිවසට ගල් තෙකක් ෙමා ගැසීමයි. අතුරුෙහන් වීේ පිළිබෙ පවතින මහජන 

සාකච්ඡාව සහ අතුරුෙහන් වූවන් තවනුතවන් තපොදුතේ සටන් කිරීම තවනුතවන් උතුතර් සහ ෙකුතණ් මේවරුන් අ ර 

තගොඩනැතගන එකමුතුව නව ා ෙැමීමට ෙරන උත්සහයනයනන්යන. '' යනනුතවන් අතුරුෙහන් වූවන්තේ පවුල් වල එකමුතුතේ 

සභාපති බ්රිතටෝ ප්රනාන්දු මහ ා කියනා සිටිතේයන. තමම සිදුවීම සිදුවූතේ ඔක්ත ෝබර් 27 වන දිනට තයනදී තිබුණු අතුරුෙහන් වූ 

පුද්ගලයනන් පිළිබෙ වාර්ෂික සැමරුම ට තපර දිනතේදීයන. ප්රනාන්දු මහ ාතේ නිවසට ගල් ප්රහාරයන එල්ල කිරීමට තපර, 

ප්රනාන්දු මහ ා ඇතුළු මානව හිමිකේ ආරත්ෂ්කයින්තේ ඡායනාරූප සහි  ඔවුන් තද්ශතද්රෝහීනන් සහ යනක්ෂ්යනන් බව තපන්වන 

මඩ තපොස්ටර් ඔවුන්තේ නිතවස් ඉදිරි පිට අලවා තිබුණි.   

http://srilankabrief.org/2014/10/disappearances-in-sri-lanka-our-message-to-govt-by-brito-fernando/ (අවසන් පිවිසුම 

2014 තනොවැේබර් 22) 

 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://srilankabrief.org/2014/10/posters-pasted-against-remembrance-of-the-disappeared-to-be-held-tomorrow/
http://srilankabrief.org/2014/10/disappearances-in-sri-lanka-our-message-to-govt-by-brito-fernando/
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D.  එක්සත් ජාතීන්ෆේ පරීක්ෂණ සදහා සාක්ෂි ලබා දීමට එෆරහිව තර්ජන  

13. ශ්රි ලංකාෆේ මානව හිමිකම් පරීක්ෂණ පිළිබද මහ ෆකොමසාරිස් කාර්යාලය ට සහය 

දුන්නැයි ත්රස්ත විමර්ශන ඒකකය විසින් ෆදමල පුද්ගලෆයු අත්අඩංගුවට  ගැනීම  

 
ශ්රි ලංකාතේ මානව හිමිකේ පරීක්ෂ්ණ පිළිබෙ සාක්ෂි රැස් කිරීම සෙහා ලබා තෙන අයනදුේ පත්රයන තබො හැරීම තහේතුතවන් 

කිලිතනොච්චිතේ 58 හැවිරිදි තෙමල පුද්ගලතයනක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ශ්රී ලංකා තපොලීසිතේ ත්රස්  විමර්ශන ඒකකයන විසින් 

තපොලීසියනට නිතයනෝග කර ඇ ැයි කලින් වාර් ා වියන. ශ්රි ලංකාතේ මානව හිමිකේ පරීක්ෂ්ණ පිළිබෙ සාක්ෂි රැස් කිරීම සෙහා  

එක්සත් ජාතීන්තේ මානව හිමිකේ මහ තකොමසාරිස් කාර්යනාලතයනන් ලබා දී ඇති අයනදුේපත් තබො හරිමින් සිටිතයනදී 

කිලිතනොච්චිතේ මුලන්කවිල් ප්රතද්ශතේදී ත්රස්  විමර්ශන ඒකකයන විසින් තමොහුව අත්අඩංගුවට ගත් බව පසුව තපොලීසියන 

ප්රකාශ කර සිටිතේයන.  

 

“ෙරුණු යුද්ධතයනන් කිලිතනොචිච් දිස්ත්රික්කතේ ඉරංචි සිවපුරේ හි පදිංචි සින් ේබි ක්රිෂ්්ණරාජන් නමැත් ාට  ෙැඩි බලපෑේ 

ඇති වී ඇ . යුද්ධතේ අවසන් අදියනතර්දී තෂ්ල් තවඩි වැදීතමන් ඔහුතේ බාල දියනණියන මියන තගොස් ඇති අ ර එම නිසාම ඔහු 

එක්සත් ජාතින්තේ පරීක්ෂ්ණයන සෙහා සාක්ෂි ලබා දියන හැකි පුද්ගලතයනකි. ත්රස්  විමර්ශන ඒකකයන විසින් ඔහුව 

අත්අඩංගුවට තගන ඇත්තත් එ.ජා පරීක්ෂ්ණයන සෙහා සාක්ෂි ලබා දීතේ අයනදුේපත් රැතගන යනාම යනන තචෝෙනාව ම යි. 

ඔහුතේ ආරක්ෂ්ාව සහ ඔහුව නිෙහස් කර ගැනීම සෙහා එක්සත් ජාතීන්තේ මානව හිමිකේ කවුන්සිලයන වහාම මැදිහත් වියන 

යුතුයි” යනනුතවන් තෙමළ ජාතික සන්ධානතේ ප්රකාශක යනාපනයන පාර්ලිතේන්තු මන්ත්රී සුතර්ෂ්් තක්. තප්රේමචන්ද්රන් මහ ා 

ප්රකාශ කතළේයන.  

http://www.colombomirror.com/?p=715 (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

14.  උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර වරයා විසින් උතුරු පළාත් සභා සභාපති ෆගන් පැහැියළි 

කිරීමක් ඉල්ලා සිටීම 

ශ්රි ලංකාතේ යුෙසමතේ සිදුවූ මානව හිමිකේ තකතළසීේ සේබන්ධතයනන් ත ොරතුරු 

එක්රැස් කිරීම සෙහා ලබා දී ඇති කාලයන දිගු කරන තමන් උතුරු පළාත් සභා 

සාමාජික ආනන්දි සසිධරන් මහත්මියන විසින් ජිනීවාහි එක්සත් ජාතින්තේ මානව 

හිමිකේ මහ තකොමසාරිස් කාර්යනාලතයනන් කළ ඉල්ලීමක් පිළිබෙව උතුරු පළාත් සභා 

සභාපති සී.වී.තක්. සිවඥානේ මහ ා තගන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර විශ්රාම ලත් 

තේජර් තජනරාල් ජී.ඒ. චන්ද්රසිරි මහ ා විසින් පැහැදිළි කිරීමක් ඉල්ලා ඇ . 

(සශිධරන් මහත්මියනතේ සැමියනා වූ එලීලන් එල්.ටී.ටී.ඊ  තේ ප්රධාන සාමාජිතකයනකි  ) 

  

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-

details&code_title=113229 (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

ආනන්දි සශිධරන් ( ඡායනාරූපයන - Aljazeera) 

 

15.   ෆදමල ජාතික සන්ධානය එ.ජා පරීක්ෂණය වලට ෆතොරතුරු ලබා දීම පිළිබදව 

විමර්ශනයක්  

එක්සත් ජාතීන්තේ යුධ අපරාධ පරීක්ෂ්ණ සෙහා පෙනේ විරහි  ත ොරතුරු ලබා දීමට තෙමළ ජාතික සන්ධානයන විසින් සිදු 

කරන ලෙැයි කියනන කුමන්ත්රණයනක් පිළිබෙ රජයන විසින් විමර්ශණයනක් ආරේභ කර ඇති අ ර තෙමළ ජාතික සන්ධානතේ 

වේනියනා තේෂ්්ඨ නිලධාරිතයනකු වන අල්වා පුල්තල් විතජෝන්ද්රකුමාර් තහවත් සනි මාස්ටර් තගන් ප්රශ්න කිරීමට යනන බව ෙ 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.colombomirror.com/?p=715
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229


ඉන්ෆ ෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකාෆේ විසම්මුතිය මර්දනය       2014 ඔක්ෆතෝබර්  
 

16 
ඉන්ත ෝේ - මානව හිමිකේ ෙත්  තක්න්ද්රයන 

www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

අයිලන්ඩ්  පුවත්ප  වාර් ා කතළේයන.  සේබන්ධ වූවායනැයි කියනන තද්ශපාලනඥයින් තෙතෙතනකු පිළිබෙ ත ොරතුරු සහතික 

කරන තලස ත්රස්  විමර්ශන ඒකකයන ඔහුට පවසා ඇ . තමම තද්ශපාලඥයින් තෙතෙනාතගන් එක් අතයනකු පාර්ලිතේන්තු 

මන්ත්රීවරතයනකි. “එල්.ටී.ටී.ඊ තේ පුහුණුව ලැබූ සිවිල් වැසිතයනකු වන සින්න ේබි ක්රිෂ්්ණරාසා සතුව තිබී එ.ජා යුධ අපරාධ 

පරීක්ෂ්ණ වලට සාක්ෂි ලබා දීම සෙහා අොල හිස් අයනදුේ පත් විසි පහක් තසොයනා ගැනීතමන් පසුව තපොලීසියන විසින් 

විතේන්ද්රකුමාර්තේ නිවස පරීක්ෂ්ා කරන ලදී. ඔක්ත ෝබර් 25 වන දින වන්නි දිස්ත්රික්කතේ  මුලන්කවිල් ප්රතද්ශතේදී 

ක්රිශ්නරාසා යනන අයන අත්අඩංගුවට තගන ඇ .   මන්ට වවුනියනාතේදී ඔක්ත ෝබර් 22 සවස් වරුතේ විතේන්ද්රකුමාර් යනන 

අයනතගන් සාක්ෂි ලබා දීම සෙහා අොල හිස් අයනදුේපත් ලැබුණු බව ප්රශ්ණ කිරීේ වලදී ඔහු ප්රකාශ කර ඇ . ’’  තජයේෂ්්ට 

නිලධාරිතයනකු උපුටා ෙක්වමින් අයිලන්ඩ් පුවත් ප  සෙහන් කතළේයන.  

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229 (අවසන් පිවිසුම 

2014 තනොවැේබර් 22) 

 

16.   ආරක්ෂක අමාතයංශය විසින් එ.ජා පරීක්ෂණ ෆවත යනව ලද ඉ ෆම්ල් නිරීක්ෂණය 

කිරීම  

ශ්රි ලංකාතේ මානව හිමිකේ පරීක්ෂ්ණ පිළිබෙ එක්සත් ජාතීන්තේ මානව හිමිකේ මහ තකොමසාරිස් කාර්යනාලයන තව  යනවන 

ඉ තේල් පණිවුඩ පරීක්ෂ්ාකරන තමන් ආරක්ෂ්ක අමා යංශයනට සේබන්ධ බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් විසින් අන් ර්ජාල තසේවා 

සපයනන්නන් තව  රහසින් ෙැනුේ දී ඇති බව  සහ ඒවාතේ පිටපත් ලබා ගැනීම සෙහා “simple network packet sniffing” 

 ාක්ෂ්ණයන තයනොො තගන ඇති බව ටැමිල් තනට් තවබ් අඩවිතේ ෙැක්විණි.  

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37456 (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 
17. එ.ජා පරීක්ෂණ සදහා ෆතොරතුරු ලබා ෆදන පුද්ගලයන් පිළිබද අවදානෆයන් සිටින ෆලස 

අන්තර්ජාල සහ ඡායා පිටපත් ෆසේවා සපයන්නන් ෆවත ආරක්ෂක හමුදාව දැනුම් දීම   
 

ශ්රි ලංකාතේ මානව හිමිකේ පරීක්ෂ්ණ පිළිබෙ එක්සත් ජාතීන්තේ මානව හිමිකේ මහ තකොමසාරිස් කාර්යනාලයන තව  

ත ොරතුරු ලබා දීම සෙහා දිවුරුේ තපත්සේ ආකෘති පත්ර පිටපත් කරන පුද්ගලයනන් පිළිබෙ අවධානතයනන් සිටින තලස ශ්රී 

ලංකා යුධ හමුොතේ වන්නි දිස්ත්රික්කතේ බුද්ධි අංශ විසින් අන් ර්ජාල සහ ඡායනා පිටපත් තසේවා සපයනන්නන් තව  ෙැනුේ දී 

ඇති බව ටැමිල් තනට් තවබ් අඩවියන වාර් ා කතළේයන.   

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37456 (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

 

E.   රජයන පිළිබෙ විතේචනාත්මක අෙහස් ෙැරියන හැකි පුද්ගලයනන්තේ ඔබ තමොබ යනාතේ 
නිෙහසට බාධා  
 

18.  ආරක්ෂක අමාතයංශෆේ අවසරය ෆනොමැතිව විෆද්ශිකයන්ට යුද්ධය පැවති ප්රෆද්ශ වලට 

යාම තහනම් කිරීම  

 
විතද්ශීකයනන්ට ආරක්ෂ්ක අමා යංශතේ අවසරයන තනොමැතිව යුද්ධයන පැවති ප්රතද්ශ වලට ගමන් කිරීමට ශ්රී ලංකා රජයන 

විසින්  හනේ කර ඇ . "විතද්ශිකයනන්ට උතුරු පළාත් වලට ගමන් කිරීම සෙහා පූර්ව අවසරයනක් අවශය තේ. ඒ සෙහා 

ආරක්ෂ්ක අමා යංශයන තව  ලිපියනක් තයනොමු කළ යුතු තේ. " යනනුතවන් රජතේ ත ොරතුරු තෙපාර් තේන්තුව ප්රකාශයනක් 

නිකුත් කතළේයන. උතුරු පළාතත් දිස්ත්රික්ක 5න් 3ක් සහ  වත් දිස්ත්රික්ක තෙකක තකොටත් තමතසේ  හනේ කළ ප්රතද්ශ වලට 

ඇතුළත් වියන. ඇ ැේ විතද්ශ ගමන් බලපත් හිමියනන් ජාතික ආරක්ෂ්ාවයනට  ර්ජනයනක් වන ආකාතරතයනන් හැසිරී ඇති නිසා 

තමම නව නීතියන ක්රියනාත්මක කිරීමට සිදු වූ බව  යුධ හමුො මාධය අධයක්ෂ් වරයනා ප්රකාශ කතළේයන.   තමම නිතයනෝගයන නිකුත් 

වූතේ ජනාධිපති මහින්ෙ රජපක්ෂ් මහ ා ත දින සංචාරයනක් සෙහා උතුර බලා ගමන් කළ කාලයන අ රතුරයන. තමම  හනම 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37456
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37456
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නිසා සියන ගණනක් විතද්ශිකයනන් සියන තහෝටල් තවන් කිරීේෙ  අවලංගු කරමින්  සියන චාරිකා අත් හැර ෙැමූ අ ර  තසසු පිරිසව 

ඕමන්තත් මුර තපොතළේදී ආපසු හරවා යනනව ලදී.  අවමංගල උත්සව, මංගල උත්සව, ආගමික උත්සව සහ රාජකාරී සෙහා 

උතුර බලා යනමින් සිටි සියනළුම තෙනා කිසිදු පූර්ව ෙැනුේ දීමකින් ත ොරව ඕමන්තත් මුර තපොතල්දී නවත්වා ඇ .  

http://www.sundaytimes.lk/141012/news/travel-restrictions-as-president-visits-north-122354.html (අවසන් පිවිසුම 

2014 තනොවැේබර් 22) 

http://www.defence.lk/new.asp?fname=Foreign_Passport_holders_traveling_to_the_North_20141030_02 (අවසන් 

පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

19.  ෆලෝක ආහාර වැඩසටහෆන් ඉහළ නිලධාරීන් සහ සිය ගණනක් ෆදනා ඕමන්ෆත් හිදී 

ආපසු හරවා යැවීම  

 
ආරක්ෂ්ක අමා යංශයන විසින් පනවනු ලැබූ පූර්ව අවසර ලබා තනොගැනීම පිළිබෙ නිතයනෝගයන තහේතුතවන් එක්සත් ජාතීන්තේ 

සංවිධානතේ ඉහළ නිලධාරීන් කිහිපතෙතනක් ඕමන්තත් මුර තපොතළේදී ආපසු හරයනා යනවා ඇ . තලෝක ආහාර වැඩසටහතන් 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.sundaytimes.lk/141012/news/travel-restrictions-as-president-visits-north-122354.html
http://www.defence.lk/new.asp?fname=foreign_passport_holders_traveling_to_the_north_20141030_02
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ශ්රී ලංකා නිතයනෝජි  තබත් ක්රැේ ර්ඩ් මහත්මියන ඔක්තක්බර් 8 වන දින ඕමන් හිදී හරවා යනවන අවස්ථාතේදී ඇයන 

කිලිතනොච්චියන බලා ගමන් කරමින් සිට ඇ . තලෝක ආහාර වැඩසටහතන් නිතයනෝජි යනන් ආරාධනා ලැබ සිටි තලෝක ආහාර 

දිනයන සැමරීම සෙහා වූ උත්සවයනට  මාටෙ ආරාධනා ලැබී තිබුණු බව උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමා ය පී. ඉන්ගරතන්සන් 

කියනා සිටිතේයන. තකතසේ තව ත් ක්රැේ ර්ඩ් මහත්මියනට ඕමන්තත් මුර තපොළ පසු කිරීසට අවසර ලබා දී තනො තිබූ බව ඔහු 

කියනා සිටිතේයන.  

http://www.sundaytimes.lk/141019/news/top-fao-official-hundreds-of-others-turned-away-at-omanthai-

123252.html (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

20.  මරා දමන ලද සැකකරුෆවුෆේ බිරිදෆේ විෆද්ශ ගමන වැළැක්වීම     

එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකතයනකු යනැයි සැකතකතරන තසල්වනායනගේ කජීපන් තේ බිරිෙ තේ විතද්ශ ගමන ගුවන්ත ොටුතපොළ 

නිලධාරීන් විසින් වළක්වා ඇති බව මාධය වාර් ා කතළේයන.  කජීපන් ශාමිලා මහත්මියන සියන ඥාතිතයනකුතේ මංගල 

උත්සවයනක් සෙහා වලංගු වීසා සහි ව ස්විස්ටර්ලන් යන බලා පිටත්ව යනාමට සූොනමින් සිට ඇ . තමම  සිදු වීම අවස්ථාතේදී 

ස්විස්  ානාපති කාරියනාලතේ නිලධාරීන් කටුනායනක ගුවන් ත ොටුතපොළ තව  පැමිණ ඇයනව නිෙහස් කරන තමන් ආගමන 

නිගධාරීන්තගන් ඉල්ලා ඇ . තකතසේ තව ත් ඔවුන් පවසා ඇත්තත් ඇතේ සැමියනා පිළිබෙ පරීක්ෂ්ණ  වමත් අවසන් වී 

තනොමැති නිසා ඇයනට රටින් පිට වීමට අවසර ලබා දියන තනොහැකි බවයි. 2041 මාර්තු මාසතේදී ත්රස්  විමර්ශන ඒකකයන 

විසින් ශාමිලා මහත්මියනව අත්අඩංගුවට තගන ප්රශ්න කර ඇ . ඇයනට කිසිදු තචෝෙනාවක් එල්ල වී තනොතිබුණු අ ර පසුව 

ඇයනව නිෙහස් කරන ලදී. විතද්ශග  වීම වළක්වන කිසිදු අධිකරණ නිතයනෝගයනක් ඇයන තව  ලැබී ඇති බවට වාර් ා 

තනොතේ. එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයන නැව  පණ ගැන්වීමට කටයුතු කරන බව කියනමින් ශ්රී ලංකා යුධ හමුොව දියනත් කළ 

තමතහයුතේදී  වත් පුද්ගලයනන් තෙතෙතනකුෙ සමග තගෝපි තලස හැදින්තවන තසලවනායනගේ කජීපන් ඝා නයන කරන ලදී.  

http://tamilguardian.com/article.asp?articleid=12460 (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22)   
 

21.   ගුවන් ෆතොටුෆපොෆළේදී හිටපු රැදවුම්කාරියකෆේ විෆද්ශ ගමන වැළැක්වීම  

57 වියනැති තෙතළ මවක් වන සුන්ෙරලංගේ රජි මලා මහත්මියන තේ විතද්ශ ගමන කටුනායනක ගුවන් ත ොටුතපොතළේදී වළක්වා 

ඇ . 2014 අතප්රේල් මාසතේදී හිටපු රැෙවුේකාරියනක් වන රජි මාලා මහත්මියනතේ පුත්රයනා සුන්ෙරලිංගේ ගජදීබන් තහවත් 

ත  වීගන් ව ආරක්ෂ්ක හමුොවන් විසින් වන්නි කැළතේදී මරා ෙමා ඇ . ඔහුතේ මරණතයනන් පසු ත්රස්  විමර්ශන ඒකකයන 

විසින් රජි මාලා මහත්මියන ව අත්අඩංගුවට තගන ප්රශ්ණ කිරීේ වලින් පසුව මුො හැර ඇ . ඇතේ විතද්ශ ගමන් බලපත්රතේ 

වසර හයනක කැතන්ඩියනානු වීසා සටහන් වී තිබුණු බව වාර් ා වියන. එල්.ටී.ටීයන නැව  තගොඩනැගීම සෙහා ජගතීබන්තේ 

සේබන්ධයන පිළිබෙ පරීක්ෂ්ණ අවසන් තනොමැති නිසා රජි මාලා මහත්මියනට රටින් පිටවීමට අවසර ලබා දියන තනොමැති බව  

රජතේ නිතයනෝජි තයනක් ප්රකාශ කතළේයන. තකතසේ වුවත් ඇයනතේ විතද්ශ ගමන් නවත්වන කිසිදු අධිකරණ නිතයනෝගයනක් නිකුත් 

කර තනොමැ .  

http://www.dailymirror.lk/54629/theiveegan-s-mother-prevented-from-leaving-sl (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=112577 (අවසන් පිවිසුම 

2014 තනොවැේබර් 22) 

 

 

F. ශිෂ්ය ක්රියනාකාරකේ මර්ෙනයන  

22.   සබරගමුව විශ්ව විදයාල ශිෂයයන්ෆේ උපවාසයට ප්රහාර  20 ෆදෆනුට තුවාල  

බදුල්ල තකොළඹ මාර්ගතේ පඹහින්න මං සන්දිතේදී සබරගමුව විශ්ව විෙයාල ශිෂ්යයනන් සහභාගී වූ ස යග්රහයනකට  

ඔක්ත ෝබර් 10 වන දින රාත්රිතේදී තපට්රල් තබෝේබ සහ  තපොලු රැගත් මුහුණු ආවරණ පැළදි මැර පිරිසක් විසින් විසින් 

ප්රහාරයනක් එල්ල කර ඇ . තමම ප්රහාතරයනන් ශිෂ්යයනන් 20 තෙතනකුට වැඩි පිරිසක් තුවා ලැබූ අ ර ඉන් 13 තෙතනකු 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/top-fao-official-hundreds-of-others-turned-away-at-omanthai-123252.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/top-fao-official-hundreds-of-others-turned-away-at-omanthai-123252.html
http://tamilguardian.com/article.asp?articleid=12460
http://www.dailymirror.lk/54629/theiveegan-s-mother-prevented-from-leaving-sl
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=112577


ඉන්ෆ ෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකාෆේ විසම්මුතිය මර්දනය       2014 ඔක්ෆතෝබර්  
 

19 
ඉන්ත ෝේ - මානව හිමිකේ ෙත්  තක්න්ද්රයන 

www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

පඹහින්න ග්රාමීයන තරෝහලට ඇතුළත් කර ඇ . ඉන් 6 තෙතනකු පසුව බලංතගොඩ මූලික තරෝහල තව  මාරු කර යනැවිණි. 

රාජය පාලි  විශ්ව විෙයාල තුළ ශිෂ්ය සංගේ අතහෝස් කිරීමට විරුද්ධව තමම ස යග්රහ වයාපාරයන පවත්වා ඇ . විවිධ සිදුවීේ 

ආශ්රතයනන් විශ්ව විෙයාල ශිෂ්යයනන්තේ පන්ති  හනේ කිරීම සහ මානව හිමිකේ තකොමිසතේ නිර්තද්ශ ක්රියනාත්මක තනොකිරීම 

සේබන්ධතයනන්  විරුද්ධත්වයන ෙැක්වීමෙ තමම ස යග්රහතේ අරමුණු වියන.   

http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-

123091.html (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

 

ප්රහාරතයනන් අනතුරුව : රජරට සහ කැළණියන විශ්ව විෙයාගතේ ශිෂ්යයනන් විසින් විතරෝධ ාවයනක් පැවැත්වීම  (ඡායනාරූපයන: Sunday 

Times) 

 

23.  ශිෂයයන් 12 ෆදෆනු අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ උසස් අධයාපන අමාතයවරයා විසින් 

ශිෂයයන්ව මැස්සන්ට සමාන කිරීම  

ඔක්ත ෝබර් 6 වන දි සබරගමුව විශ්ව විෙයාලතේ දී කළ ක ාවකදී ස යග්රහයන ආරේභ කළ ශිෂ්යයනන්ව මැස්සන්ට සමාන 

කළ උසස් අධයාපන අමා ය එස්.බී. දිසානායනක මහ ා  මා ඔවුන්ට බයන නැති බව ප්රකාශ කතළේයන. තේ අ ර විශ්ව 

විෙයාලයනට පැමිතණමින් සිට අමා යවරයනාතේ වාහනයන අවහිර කිරීම තහේතුතවන් ශිෂ්යයනන් 12 තෙතනකු අත් ඩංගුවට 

තගන ඇ .  

http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-

123091.html (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

24. උපවාසෆේ ෆයදුණු භික්ෂු ශිෂයයන්ට පහර දීම  

උපවාසයනක තයනතෙමින් සිටි පාලි විශ්ව විෙයාලතේ ශිෂ්ය භික්ෂූන්තව  හදුනා තනොගත් කණ්ඩායනමක් විසින් ප්රහාරයනක් එල්ල 

කර ඇ . ඇ ැේ ශිෂ්ය භික්ෂූන් තව  ප්රහාරකයනන් විසින් පාවිච්චි කළ එන්ජින් ත ල් විසි කර තිබුණි. තමම උපවාසයන සති 

තෙකකටත් වැඩි කාලයනක් තිස්තසේ පැවැත්තවමින් තිබී ඇ . ප්රහාරයනට විරුද්ධව තහෝමාගම දී විතරෝධ ා වයාපාරයනක් 

පැවැත්විණි. තමම උපවාසයන පැවැත්වුතන් විශ්ව විෙයාල පහසුකේ සහ  ප්රමිතියන ඉහළ ෙමන තලස බල කිරීමටයන.   

http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21848:2014-10-02-21-31-

42&catid=100:2014-06-19-06-05-56&Itemid=151 (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21806:2014-09-25-09-33-

04&catid=69:2009-08-07-09-41-10&Itemid=130 (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage-123091.html
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21848:2014-10-02-21-31-42&catid=100:2014-06-19-06-05-56&itemid=151
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21848:2014-10-02-21-31-42&catid=100:2014-06-19-06-05-56&itemid=151
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21806:2014-09-25-09-33-04&catid=69:2009-08-07-09-41-10&itemid=130
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21806:2014-09-25-09-33-04&catid=69:2009-08-07-09-41-10&itemid=130
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පහර දුන් පිරිස ඇ ැේ භික්ෂූන් තව  පාවිච්ච කළ එන්ජින් ත ල් විසි කර තිබුණි.  (ඡායනාරූපයන LankaViews) 

 

25. ෆපොලිස් ප්රහාරයකින් විශ්ව විදයාල ශිෂයයන් 20 ෆදෆනුට  තුවාල  

ඔක්ත ෝබර් 21 වන දින පාර්ලිතේන්තුව තෙසට පාගමනින් එමින් සිටි 

විශ්ව විෙයාල ශිෂ්යයනන්ට තපොලීසියන විසින් ජල ප්රහාර සහ කදුළු ගෑස් 

ප්රහාර එල්ල කතළේයන. එහිදී ශිෂ්යයනන් 20 තෙතනකු පමණ තුවාල ලැබූ 

බව සහ ඉන් 12 තෙතනකු තරෝහල ග  කළ බව  වාර් ා වියන. 

තබොතහොමයනක් තුවාල තපොලීසියන විසින් ශිෂ්යයනන්ට ඍජුවම එල්ල 

කළ කදුළු ගෑස් ප්රහාර වලින් ඇතිවූ ඒවා බව ශිෂ්ය කණ්ඩායනමක් 

පැවසීයන. විතරෝධ ාකරුවන් තව  කිහිප දිසාවකින් කදුළු ගෑස් ප්රහාර 

එල්ල කරමින් විසිර යනාමට ඉඩ අහුරමින් ශිෂ්යයනන්ව වට කළ බව 

ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කියනා සිටියනහ.  කදුළු ගෑස් ප්රහාර වලින් 

අනතුරට පත් වූ ශිෂ්යයනන් පසු බසින විට ඔවුන් තව   වත් කදුළු 

ගෑස් ප්රහාර එල්ල වී ඇ .  තපොලීසියන විසින් ගස් අසල සැගවී සිටින 

ශිෂ්යනයනන්ෙ ඇතුළු සියනළුම තෙනා පසු පස හඹා යනමින් තේ ප්රහාර එල්ල 

කර ඇ . විතරෝධ ාකරුවන් සාමකාමීව හැසිරී ඇති බව වීඩිතයනෝ සහ 

තසසු වාර් ා වලින් තපනී ගියනත් ශිෂ්යයනන්ට පාර්ලිතේන්තුව තෙසට 

යනාමට ඉඩ ලබා දීතමන් ඒ වන විට සැසියනක් පැවැත්තවමින් තිබුණ 

පාර්ලිතේන්තුතේ ආරක්ෂ්ාව ට  ර්ජනයනක් වියන හැකි බව තපොලීසියන 

ප්රකාශ කතළේයන.  

ඉහල: ප්රහාරතයනන් තුවාල ලැබූ ශිතෂ්යයනකු  (ඡායනාරූපයන: අන් ර්ජාලයන ) 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/013/2014/en/77d973b8-c8e9-4b48-8fdd-

117dae225789/asa370132014en.pdf (අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 
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http://www.amnesty.org/en/library/asset/asa37/013/2014/en/77d973b8-c8e9-4b48-8fdd-117dae225789/asa370132014en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/asa37/013/2014/en/77d973b8-c8e9-4b48-8fdd-117dae225789/asa370132014en.pdf
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G. විපක්ෂ් තද්ශපාලන පක්ෂ් මර්ෙනයන  

26.  විපක්ෂ පාර්ලිෆම්න්තු මන්ත්රීවරුන් සහ මාධයෆේදීන් ෆදෆදෆනු ට ප්රහාර  

තකොේපඤ්ඤ වීදිතේ පිහිටි ශ්රී ලංකා වරායන අධිකාරිතේ පුහුණු මධයස්ථානතේ ත ොරතුරු රැස් කිරීතේ චාරිකාවක නිර  වූ 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ්තේ පාර්ලිතේන්තු මන්ත්රීවරුන් පිරිසකට මැර පිරිසක් විසින් ප්රහාරයනක් එල්ල කර ඇ . රවි 

කරුනානායනක, ආර්. තයනෝගරාජන්, අජිත් පී. තපතර්රා සහ නලීන් බණ්ඩාර ජයනමහ යනන මන්ත්රීවරුන් තමම චාරිකාතේ නිර  

වී ඇ . තේ පිරිස අොල ස්ථානතයනන් පිටව යනන අවස්ථාතේදී මන්ත්රී වරුන් තෙතසට එල්ල කළ ගල් ප්රහාර වලින් 

මාධයතේදීන් තෙතෙතනකුෙ තුවාල ලැබූ බව තපතර්රා මහ ා ප්රකාශ කතළේයන. 2015 දී පැවැත්වීමට නියනමි  

ජනාධිපතිවරණතේ ප්රචාරක කටයුතු සෙහා රජතේ තසේවකයනන් සහ රජතේ සේපත් තයනොො ගන්නා ආකාරයන ඔවුන් දුටු බව 

තපතර්රා මහ ා  ව දුරටත් ප්රකාශ කතළේයන.  

http://www.dailymirror.lk/54673/journalists-among-unp-fact-finders-injured#sthash.9ZHt4zva.GqMaW99v.dpuf    
(අවසන් පිවිසුම 2014 තනොවැේබර් 22) 

 

27.  උතුරු පළාත් සභා මන්ත්රීවරෆයුෆගන්  ප්රශ්න කිරීම   

 

ඔක්ත ෝබර් 18 වන දින ශ්රී ලංකා යුධ හමුොතේ තසබළුන් කිහිප තෙතනක් විසින්  

උතුරු පළාත් සභාතේ ක්රියනාකාරී මංත්රීවරයනකු වන බාලචන්ද්රන් කජදීපන් 

මහ ාතගන් ප්රශ්න කර ඇ . “ඊලාධල පිහිටි මතේ නිවසට පැමිණි ආරක්ෂ්ක 

හමුො ඇදුමින් සැරසුණු තසබළුන් තිතෙතනක් මතේ පවුතල් විස් ර අසා සිටියනා. 

මතගන්  ප්රශ්ණ කිරීමට  ඉහළින් නිතයනෝග ලැබී ඇති බව ඔවුන් පැවසුවා. ඉන් එක් 

පුද්ගලතයනකු ඔහු වාස විලන් යුධ හමුො කෙවුතර් ප්රධානියනා තලස හදුන්වා දුන්නා. ” 

යනනුතවන් තෙමළ ජාතික සන්ධානතේ කජිදීපන් මහ ා මාධයයනට ප්රකාශ කළ බව 

වාර් ා වියන. ප්රශ්න කිරීමට පැමිණි තසබළුන්  ර්ජනාත්මක ස්වරූපතයනන් 

තනොහැසිරුණු අ ර  තේ සිදුවීම ඔවුන්  මාව නිරීක්ෂ්නයන කරන බවට කළ අනතුරු 

හැගවීමක් බව ඔහු ප්රකාශ කර සිටිතේයන.  
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