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�බද ප�ෂෙ  පා�!ෙ��" ම�$ව%�ෙ& '(�ෂණ චා+කාව ආවරණය /(මට 0ය 

ජනමාධ�ෙ23� ෙපො4ස් 6ලධා(� බලා 7�ය3 පාලක ප�ෂෙ  ආධාරක%ෙව8ෙ& 9:තර පහාරයකට ල� <ම (ඡායා?ප - ලංකා3ප ) 
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ආවරණය කළ ���� 
 
 

අ. ��කළා යැ� �යන �ධ අපරාධ ස�බ!ධෙය! වග#ම ඉ�ලා �'න 

BCගලය�ව අ:තඩංGවට ගැ'මට ත�ජනය /(ම  

ආ. අදහස ්පකාශ /(ෙ� 6දහසට පහර 3ම සහ Iමා පැන<ම  

ඇ. සමාගමෙ  6දහසට පහර 3ම සහ Iමා පැන<ම 

ඈ. ශව් ද�ාල Kෂ� Lයාකාරක� මැඩපැවැ:<ම 

ඉ. ආගMක 6දහස ෙවNෙව� ෙප' 7�න මානව �Mක� ආර�ෂකය� ට 

ත�ජනය /(ම  

ඊ. මානව �Mක� ආර�ෂකය� ට 7රගත Oව� බැ4මට යාම Iමා /(ම  

එ. ප�ෂ ෙCශපාලන ප�ෂ ම�දනය /(ම  
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සාරාංශය  
 

අෙපේQ මාසය ආර�භOෙ   එ�ස: ජාT�ෙ& සංධානෙ  මානව �Mක� කU�7ලය  7� V 

ලංකා රජයට Wභදායක ෙනොවන ෙයෝජනාව� ස�මත /(ම: සමගY.  එන�, V ලංකාෙ2 මානව 

අY�වා7ක� ත::වය 
�බද ෙදොස ් පැව(ම:, කරන ලදැY /යන [ධ අපරාධ ස�බ�ධෙය� 

ප(�ෂා /(මට අ�ත�ජා�ක 6(�ෂණ යා�තණය�  
�]<මට: කළ ෙයෝජනාවY. ෙමම 

ෙයෝජනාව ස�මත <ෙම� _නකට පW V ලංකා රජය 7� පළා: ෙදකක මැ�වරණ පැවැ:<මට 

Tරණය කෙළේ ස�මත ෙයෝජනාෙව� අන"%ව මහජන සහෙයෝය ලබා ග'ෙ� අර`ෙණ6.  ෙකෙසේ 

ෙවත:, ෙCශපාලන සහ ආ�aක වැදග:කම/� [" අගනගරය වන ෙකොළඹ ඇ"d බසන්ා�ර 

පළාෙ: ආ�eෙ2 පදනම f�වල U අතර  පW0ය වසර ෙදක "ළ ශාල ය�තල පහWක� සංව�ධන 

ව�ාපෘ� රාKය� අ: f],  ජනාgප�වරයාෙ& ග� පෙCශය සහ පාලක සභාගෙ  බල ෙකො]ව වන 

ද8h පළාෙ: ද ත:::වය එෙසේම ය. 

තසත්වාදය නැවත පණ ගැ�<මට උ:සහ කළා යැY පවසM� උ"% පළාෙ: දMල ත%ණය� 

�ෙදෙන� ෙවj තබා ඝාතනය කළ බව රජය පකාශ කර 7�ෙ ය. ෙමම ත%ණය� ෙසොයා කළ 

ගෙ2ශනවල3  BCගලය� 69ෙදෙන8 අ:තඩංGවට ෙගන ඇ� අතර ඉ� වැj 
+ස� දMල 

ත%ණය�ය. ඉ� BCගලය� 24 ෙදෙන8 6දහස ්කළ බව පකාශයට ප: ෙක%h අතර මැY මස 4 

වන _න වන ට: BCගලය� 45 ෙදෙන8 rදU� භාරෙ  රදවා තැ9s. අ"%ද� Oව� 
�බද ඉ_+ 

ෙපෙළේ හඩ නග�6යක වන  ෙජය8මා+ මහ:Mයද ඒ අතර ය.  

ස�`�ක අදහස ්මැඩ පැවැ:<ම අෙපේQ මාසෙ 3 ද _ගටම Lයා:මක ය. පධාන ප�ෂය වන 

එ�ස: ජා�ක ප�ෂෙ  පා�!ෙ��" ම�$ව%� ඇ"ළ පධාන ෙපෙළේ දMල ෙCශපාලන ප�ෂය� 

වන දඩ ජා�ක ස�ධානය, ම�නරෙ� කෙතො!ක සභාෙ2 9ෙෂොvවරයා, ෙබෞCධ xජකවරෙය8 

වන වටr�ෙ� yත යන අය එෙලස ඉල�ක Oහ. උ"ෙ� දMල ජනමාධ�ෙ23�  ෙම�ම ද8ෙ� 

7ංහල ජනමාධ� ෙ23�ද ආ�ෂක හ`දාව�ෙ&  සහ රජෙ  6ර�තර පහාරය�ට ල� ය. ෙ� 

අතරම,  දැනට Lයා:මක ෙනොවන ප�ප:� උBටා ද�වM� V ලංකාෙ2 zzI වා�තාක% ෙ& සදහා 

<සා 3�ඝ /(ම ප��ෙෂේප ෙක%s. කරන ලදැY /යන [ධ අපරාධ ස�බ�ධෙය� වග<ම ඉQලා 

7�න 
+ස ්9ය ගැ�<ම සහ ඔU�ට ත�ජනය /(ම ෙනොකඩවා 7f s. ආර�ෂක හ`දාව�ෙ& 

නව ආකාරෙ  9ය ගැ�<� වලට යාපනය ශව් ද�ාල Kෂ�ය�ට `|ණ 3මට 7f ය. රාජ� 

ෙනොවන සංධාන වලට නව ආකාරෙ  '� ස�පාදනය කරන බව ජනාgප�වරයා පකාශ කළ බවට 

වා�තා පළ ය. ඒ අතරම තසත්වාදයට සහය ෙදන බව ද�වM�, ෙCශ රටවල Lයා:මක වන දMල 

සංධාන 16� සහ දMල BCගලය� 424ක ෙ& න� ප7Cgයට ප: කෙළේ ඒ 
�බදව පැහැ_� සා�~ 

ෙනොමැ�වY. ඉ� ඇතැ� සංධාන එQ.�.�.ඊ සංධානය 
�බදව �තව:  ආකQපය� ෙහොබවන 
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බව ෙපෙන�නට ��h අතර ෙසW සංධාන  7f කළා යැY /යන [ධ අපරාධ ස�බ�ධෙය� 

රජෙය� සහ එQ.�.�.ඊ සංධානෙය� වග<ම ඉQලා 7� 
+ස ්ය.  

ෙමෙළස වා�තා O 7f<� 7යQලම වාෙ& 
]පස  රජෙ  ඇම�ව%�, පා�!ෙ��" ම�$ව%�,  

ආධාරක%ව� සහ රජෙ   අNබල ලබන  ක�ඩාය� 7�න බව  ෙපෙන�නට ��s. ආගMක 

6දහස සහ එක`"කම ෙවNෙව� කතා කරන ෙබෞCධ ���ව� ඇ"d ප�ෂෙ  ෙCශපාඥය�, 

ජනමාධ�ෙ23�  පහාරය�ට සහ ත�ජනය�ට ල� ෙවC3 ෙපො47ය ඒ ස�බ�ධෙය� |f 

6(�ෂකY� ෙලස 7�M� 6හඩ 
�ෙවත� අNගමනය කරන ල3.  

පW0ය ව�ශය�� 3 ෙම�ම අතර ඇතැ� 7f<� ස�බ�ධෙය� ඇ7� දැ] සා�~, <jෙයෝ ද�ශන 

සහ ඡායා?ප ඇ"d පමාණයව: සා�~ ප7Cgයට ප:ව ��ණද එ� 7f<� ස�බ�ධෙය� 

ම�ශණය /(මට සහ ෙචෝදනා ෙගN /(මට /7f උන�fව� ෙහෝ අවශ�තාවය� ඇ� බව 

ෙපෙන�නට ��ෙ� නැත.  
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අ. ��කළා යැ� �යන �ධ අපරාධ ස�බ!ධෙය! වග#ම ඉ�ලා �'න 

./ගලය!ව අ0අඩං2වට ගැ4මට ත6ජනය �8ම  

1. ෙදමල ජා:ක ස!ධානෙ; පා6<ෙ�!= ම!>ව?! සහ පළා0 සභා 

ම!>වරෙයBට ත6ජන 

 

ෙදමල ජා�ක ස�ධානෙ  ම�$ ව%� වන Wෙ�ශ ්ෙපේමච�ද� සහ එ�.ඒ Wම��ර� 2014 මා�" 26 වන _න y'වා 

මානව �Mක� කU�7ල ප+ශෙය� ජනමාධ�ට අදහස් ද�වM�. (ඡායා?පය - එස්. ෙCශ�ය ) 

සභාග රජෙ  පා�ශවකාර ප�ෂය� වන ජා�ක ෙහළ උ%මෙ  මාධ� පකාශක සහ බසන්ා�ර පළා:සභා 

ම�$වරෙය8 වන 6ශා�ත V ව�ණ7ංහ අෙපේQ 10 වන _න පැව� මාධ� හ`ව� අමතM� උ"% පළා: 

සභාෙ2 ම�$ව+යක වන ඇ�ත' ශKධර�, පා�!ෙ��" ම�$ව%� වන Wෙ�ශ් ෙපේමච�ද� සහ එ�.ඒ 

Wම��ර� වහාම අ:අඩංGවට ග�නා ෙලස පකාශ කර 7�ෙ ය. එයට ෙහේ" ෙලස දැ�Oෙ  ෙ� �ෙදනා 

2014 මා�" මාසෙ  පැවැ:Uh එ�ස: ජාT�ෙ& මානව �Mක� කU�7ලෙ  25 වන සැ7යට සහභා� <ම 

සහ [ධ අපරාධ 
�බද අ�ත�ජා�ක ප(�ෂණය� ඉQලා I�මY1  

 

2. අග රද2? රයාC. ෙජෝසෆ ් 

අ�තවා3 ෙබෞCධ ක�ඩායම� වන ෙබොf බල ෙසේනාව 7� ම�නාරෙ� කෙතෝ!ක අග රදG% වන  

රයාvB ෙජෝසෆ් අ:තඩංGවට ගැ'මට රජයට අ�ෙයෝග කරන ල3. අග රදG%"මාට එෙර� ෙචෝදනාව Oෙ   

එQ.�.�.ඊ සංධානයට සහෙයෝගය දැ�O බවY. න`:, ඒ�ය V ලංකාව� "ළ ෙදමළ ජනයාෙ& සව්යං 

'�ණ අY�ය ෙවNෙව� ෙප' 7�ම, 7f කළා යැY /යන [ධ අපරාධ ස�බ�ධෙය� ජාත��තර 

ප(�ෂණය� ඉQලා 7�ම සහ මානව අY�වා7ක� ස�බ�ධෙය� V ලංකා රජය ෙකෙර� ද�වන ප7Cධ 

ෙ2චන ෙමම ත�ජනය�ට සැබෑ ෙහේ" බව ෙපෙන�නට ��s.  

                                                           
1
 http://www.hirunews.lk/81026/jhu-says-3-tna-members-should-be-arrested (Last accessed 19th May 2014) 



INFORM                                                                               				



�������������������� ���������������� , 2014����������������������������  

 

INFORM Human Rights Documentation Centre – informcolombo@gmail.com 

 

 

6 

 

3. එGස0 ජාH!ෙI මානව JKක� කL!�ලෙ; ෙයෝජනාව අMව එGස0 

ජාH!ෙI මානව JKක� NOබද මහ ෙකොමසාQස ්කා6යාලය R�! ආර�භ �8මට 

SයKත ජාතT!තර Rම6ණයG සදහා සහය දGවන NQස ් 

7ෙලෝ� ]ෙ� Bව:පෙ: පළ O වා�තාව� අNව ජනමාධ� කට[" 
�බද අමාත� ෙකෙහ!ය ර��වැQල 

/යා 7�ෙ  ජාත��තර ම�ෂණය� හ`ෙ2 සා�~ ෙදන 
+ස ්ව�වසථ්ා ෙරෝ�ව කට[" කළෙහො: ඔU� 


�බද  '�මය 
යවර ග�නා බවY.2. පා�!ෙ��" ම�$ව%�ට එවැ6 ම�ෂණය� සදහා සා�~ ඉ_+ප: 

/(ම කළ ෙනොහැ�ක� බව: එෙසේ කළෙහො: එය රෙ� සව්ාgපත�ය උQලංඝණය /(ම� බව ෙහෙතම තව 

fරට: පකාශ කර 7�ෙ ය. ජාත��තර ම�ෂණ කM]ව� ඉ_+ෙ  සා�~ 3ම රාජ� ෙදෝ� /යාව� බව 

පවසM�, එෙසේ කරන BCගලය� ස�බ�ධෙය� රාජ� රහස ්පණත යටෙ: '�මය Lයාමා�ග ග�නා බව:, 

එවැ6 BCගලය�ෙ& ජාත��තර fරකතන ඇම"� සහ <jෙයෝ සාක�ඡා අව�ර /(මට  
යවර ග�නා බව:  

7ෙලෝ� ]ෙ� Bව:පත ෙවන: මාධ� වා�තා උBටා ද�වM� ෙප�වා 3 ��s. ෙකෙසේ Uව: අමාත� 

ර��වැQල ෙ� 
�බද අදහස ්දැ�<ෙම� වැළ� 7�ෙ ය.  

 

ආ. අදහස් පකාශ �8ෙ� Sදහසට පහර U� සහ Vමා පැන��  
 

4. දKල .ව0 ප0 සදහා නව වාරණයG  ෙයෝජනා �8ම 

ආචා�ය ෙරොහා� Gණර:න Bව: පතකට ස�`ඛ සාක�ඡාව� ලබා ෙදM� “ ඉතාම: භයානක කාලය 

අවස� < ඇ� න`: ඉ�+ < ඇ� Wd 
+ස නැවත කැර� ගැIමට �දාන� වන බව: ඔU�ෙ& කට[" 
�බද 

ඉතා ස�පව '(�ෂණය� 7f කළ ["ය. ඔU�ෙ& පචාරණ කට[" 
�බද වැර_ ෙතොර"% සහ සාවද� පචාර  

මහජනතාව අතරට ෙගන ෙනොයාමට දMල Bව:ප: වල ක�තෘව%� වගබලා ගත ���;�.3 
&�%���B0�� 

න�යැ�& තා�ෂsක ශ්ව ද�ාලෙ  ෙCශපාලන පච�ඩ:වය සහ තසත්වාදය 
�බද ප�ෙ ෂණ 

ආයතනෙ  පධා6යා වන ෙරොහා� Gණර:න මහතා ආර�ෂක අමාත�ංශෙ   කට[" වලද 6ර�තර 

ස�ප:දායකෙය�ද ෙවY. ඔ|ෙ& ෙමම පකාශය කරන ලCෙC දMල ඩයසේපෝරාෙ2 Lයාකා( සංධාන 

ලැYස"්ගත /(ම සහ V ලංකාව "ළ එQ.�.�.ඊ සංධානෙ  කට[" පණ ගැ�මට උ:සහ දරන බවට 

ෙචෝදනා එQල O ස�ධ�භය� "ළY. ඇතැ� ට ෙමය දMල ජනමාධ� 7�, තසත්වාදය මැඩ පැවැ:<ම 

ෙවNෙව� යැY පවසM� [ධ සමෙ  සහ ඉ� අන"%ව රජය 7� කරන ලද අපෙයෝජන 6ර�තරෙය� 

ෙ2චන /(ම 6සා කළ පකාශය� ද ය හැ/ය. ෙමය දMල ජනමාධ� වල පැවැ:මට ත�ජනය� සහ 

ජනමාධ� x�ණ යට: /(මට න" /(මට දරන පය:නය� බව ෙපෙ�. ෙකෙසේ Uව:  ඇතැ� ජනමාධ� 

ෙමවැ6 ත�ජනය� මධ�ෙ  Uවද  ආර�ෂක හ`දාව� 
�බද ෙ2චනා:මක <මට තැ: දරM� 7�.  

5. උ=ෙ6 දKල .ව0ප0 වලට ආරGෂක හYදා Sලධා8!  අණ �8ම  

                                                           
2
 http://www.ceylontoday.lk/51-61100-news-detail-govt-warns-against-testifying-before-unhrc-inquiry.html (Last 

accessed 19th May 2014) 
3
 http://www.nation.lk/edition/interview/item/28174-ltte-overseas-network-should-be-dismantled-prof-

gunaratna.html (Last accessed 19th May 2014) 
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V ලංකා Lක� ක�ඩායම සස්Y සස් Lක� ෙලෝක 8සලානය ජයගහණය /(ෙ� පවෘ:�ය පධාන Bවත� 

ෙලස පල කරන ෙම� ආර�ෂක හ`දාව� උ"ෙ� දMල Bව: ප: ව!� ඉQලා 7�න ල3. අෙපේQ 07 වන _න 

ආර�ෂක හ`දා පධා6ෙය� Bව:ප: කා�යාල වලට fරකතන ඇම"� ලබා 3  ෙමම පවෘ:�ය පධාන 

Bවත� ෙලස පල කරන ෙලස ඉQලා 7�ෙ ය.4 ෙමම 7f<ම ක�තෘ සව්ා�න:වයට කළ ඇ0! ගැIම� බව 

පැහැ_�වම ෙපෙනන අතර උ"ෙ� පව�න දැj හ`දාකරණය සහ ජනමාධ�ය�ට 6ර�තරෙය� පහාර එQල 

ෙක%ණ පW9ම� "ළ ෙමම 7f<ම ය� ආකාරයක 9ය වැCද<ම� ෙලසද සැළ/ය හැ/ය.  

 

6. මාධTෙZU �වඥාන� ෙස�වUප!ට ජනමාධTZ\ෙයGට පහර Uම  

 

 
�!�)�� %� 7  
&C 8��*9 ���  
&�D��� �
��� ��� (E���F�� ICET)              

 

අෙපේQ 14 වන _න යාපනය _ස�්�කෙ  වඩමාර�� පෙCශෙ 3 දMල 6දහස ් ජනමාධ� ෙ2_ෙය8 වන 

7වඥාන� ෙසQව3ප� මහතා පහාරයකට `|h f�ෙ�ය. 7ය 6වස බලා ගම� කරM� 7�ෙය3 ෙමෝට� 

සYකලය/� පැMs නාfනන BCගලය� ෙදෙදෙන8 ෙ& පහාරයට ෙමො| ල� ය. 7වඥෙන� මහතා 

_නපතා දMල භාෂාෙව� පළ ෙකෙරන Bව:ප: වන <රෙ�ස( සහ �න8රQ යන Bව:ප: වල 

වා�තාක%ෙව/.  ෙ� 7f<ෙම� බරපතල "වාල ලැ� ෙමො| ෙරෝහල ගත ෙක%ණ අතර ෙපො!ස ්

පැMsQල�ද ෙගොN කරන ල3. 5  

 

7. ක6තෘ එස.්�. �වBමාර!ට මරණ ත6ජන සහ .:යාව! .ව0පතට .හාරයG 

එ�ල �8ම  

                                                           
4
 https://www.srilankamirror.com/news/14339-north-newspapers-asked-to-take-cricket-win-as-lead-news (Last 

accessed 19th May 2014) 
5
 http://colombogazette.com/2014/04/15/tamil-journalist-attacked-in-jaffna/ (Last accessed 19th May 2014) 
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පාලක සභාග රජෙ  පළා: සභා ම�$වරෙය8ෙ& �!ක:වෙය� [" ක�ඩායම� අෙපේQ 10 වන _න 

B�යාව� Bව: ප: කා�යාලයට කඩා වැ3 එ� ක�තෘ එස.්<. 7වකර� මහතා හට මරණ ක�ජන එQල කරන 

ල3. ෙමම Bව:ප: කා�යාලය 
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6
 http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37163 / http://goo.gl/UMyG30 (Last accessed 19th May 2014) 
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8�ය/� භා�ඩ Mල3 ග�නා ආකාරයY. ෙ� 
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7
 http://www.ft.lk/2014/04/26/lawyers-for-democracy-condemn-the-harassment-of-lakbima-editor/ (Last accessed 

19th May 2014) 
8
 http://lankanewsweb.net/news/7246-the-cid-questioning-of-lakbima-editor-saman-wagarachchi (Last accessed 

19th May 2014) 
9
 http://www.sundaytimes.lk/top-story/48925.html (Last accessed 19th May 2014) 

10
 https://www.youtube.com/watch?v=d4Hacx6mXT0 (Last accessed 19th May 2014) 

11
 http://colombogazette.com/2014/04/19/bbc-correspondent-refused-a-visa/ (Last accessed 19th May 2014)  
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ආකාරය සහ ඉසල්ා� xජකව%�ට 6හඩ වන ෙලසට ත�ජනය කරන ද�ශන ඇ"ළ: <jෙයෝ පට ?පවා�' 

නා!කා ගණනාව�ම පචාරය කෙQය.15 ෙමම අවසථ්ාවට සහභා� < 7� ෙපො!ස ් 6ලධා(� ෙමම 

කඩාකvපQ කා( Lයාව වළැ�<මට 67 
යවර ග:ෙ: නැත.   

 

ඇ. සමාගමෙ; Sදහසට පහර Uම සහ Vමා පැන�ම  

 

13. රාජT ෙනොවන සංRධාන - 48Gෂණයට නව 4:  

රාජ� ෙනොවන සංධාන වලට ලැබන �ල� ආධාර  6(�ෂනය /(මට නව '� ස�පාදනය /(ෙ� �දානම� 

ඇ� බව අෙපේQ 24 වන _න ක�තෘව%� සමග පැවැ:O සාක�ඡාවක3 ජනාgප�වරයා පකාශ කළ බවට 

වා�තා පළ ය. ෙමම 7f<ම 
�බද 7ෙලෝ� ]ෙ� Bව: පත ෙමෙසේ ද�වා ��s. “ෙයෝyත නව '� මාලාව, 

රාජ� ෙනොවන සංධාන 6ර�තර පහර3� වලට සහ ඒවාෙ  පජාත�තවා3 Lයාකාරක� ම�දනය /(මට 

ෙයොදා ෙනොගත ["ය. ඇතැ� රාජ� ෙනොවන සංධාන ම0� සංධානය කළ ඉතාම: 6�ව�ාජ Lයාකාරක� 

පවා රජෙ   බරපතල ශම සැළ�� වලට ල�O ත::වය� යටෙ: ෙමම නව '� මාලාව සාක�ඡාවට 


�බද සත්රා:මක සාක�ඡාව� ෙගොඩනැ0ය ["ය.16 

 

                                                           
12

 http://www.sundaytimes.lk/140420/news/bbcs-haviland-has-to-go-says-govt-93255.html (Last accessed 19th 
May 2014)  
13

 http://colombogazette.com/2014/04/09/bbs-abuse-monk-and-muslim-cleric/ (Last accessed 19th May 2014) 
14

 http://groundviews.org/2013/10/09/buddhist-monk-attacked-by-bodu-bala-sena-and-police-inaction/ 
15

 https://www.youtube.com/watch?v=pcbhAGG4VCM (Minutes 1.56 onwards - last accessed 19th May 2014) 
16

http://www.ceylontoday.lk/52-62465-news-detail-new-laws-against-ngos-should-not-be-a-witch-hunt.html (Last 

accessed 19th May 2014)  
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14. දKල ඩයසේපෝරාෙZ සංRධාන සහ ඔL! සමග ස�බ!ධක� පව0වන j 

ලාං�කය!   

බා�ර (ජාත��තර) කට[" 
�බද අමාත� ¦.එQ. §+ස ්මහතා අෙපේQ 4 වන _න [ධමය වශෙය� පරාජය 

කරN ලැ� එQ.�.�.ඊ සංධාන ඇ"ළව ෙCශ රටවල Lයා:මක වන සංධාන 16� තහන� ලැYස"් 

ගතෙකොට ප7Cgයට ප: කෙළේය. ෙමම 6ෙ2දනය ආර�ෂක අමාත�ංශ ෙQක�වරයා 7� මා�" 20 වන 

_න අ:ස: තැ�ව/.  ෙමම ආයතන 16� ව:ක� සහ �ල�මය  ස�ප: අ:�]<ෙ�  අර`ෙණ� ෙමම 

6ෙ2දනය 7f කළ බව ෙප66.  �[ම� රY�ස ් ෙවො� ආයතන ෙමම 7f<ම 
�බද ෙමෙසේ අදහස ් ද�වා 

��s. “V ලංකා රජෙ  ෙමම Tරණය රෙ� Wdතර දMල ජනයාෙ& සාමකා� Lයාකාක� වැළැ�<මට ග: 


යවර/.17”  රජය, ඉහත ලැYස"්ෙව� න� කළ ආතයන 7� 7f කරN ලබන '� ෙරෝ� කට[" 
�බද 

සා�~ ඇ:න� එවා ඉ_+ප: කළ [" අතර එවැ6 සා�~ ෙනොමැ� ආයතන ෙමම ලැYස"්ෙව� ඉව: කළ 

[" බව �[ම� රY�ස ්ෙවො� ආයතන තවfරට: /යා 7�ෙ ය.  

ෙමෙසේ න� කළ එක ආයතනය� වන &ෙලෝබQ ටැMQ ෙෆෝර� ආයතනයට පවසා 7�ෙ  V ලංකා රජෙ  

ෙමම Tරණය ම0� දMල ඩයසේපෝරාෙ2 Lයා:මක වන සංධාන 16�, ඩයසේපෝරාෙ2 ප`ඛ ෙපෙළේ 

Lයාධරය� 7U ෙදෙන� තහනමට ලක කරන අතර ෙමය, 7f කළා යැY /යන [ධ අපරාධ ස�බ�ධෙය� 

සාධාරණය සහ වග<ම ඉQලා 7�න BCගලය� 9ය වැCද<මට:, _0� _ගටම 7f වන මානව �Mක� කඩ <� 

සාධාර¨යකරණය /(මට: ග: 
යවර� බවY. න� කළ Lයාධරය� 7U ෙදනා අතර &ෙලෝබQ ටැMQ 

ෙෆෝර� ආයතනෙ  සභාප� ආචා�ය  එස.්ෙ©. ඉමෑNෙවQ 
ය"මාද ෙ2. ”18 

 

ඈ. Rශ්ව RදTාල kෂT lයාකාරක� මැඩපැවැ0�ම   
 

15. යාපන Rශව් kෂTය! - ආරGෂක හYදාව!ෙI mය ගැ!�ම  

ආර�ෂක හ`දාව� 7� 
+M ෙ�වා7කාගර "ළ BdQ ෙසෝ_7 ෙම ෙහ[� Lයා:මක කරන බව යාපන 

ශ්ව ද�ාල Kෂ� සංගමය 6ෙ2දනය� 68: කරM� අෙපේQ 25 වන දා පකාශ කෙළේය. පැහැ_� ෙහේ"ව�  

ෙනොමැ�ව ආර�ෂක හ`දාව� 7� 7f කරN ලබන ෙමම ෙසෝ_7 ෙමෙහ[� 6සා Kෂ�ය� "ළ අනවශ� 

9ය� ෙගොඩනැ� ඇ� බව: ඔU� තව fරට: ෙප�වා 3 �ෙª.19  රජෙ  Lයාකාරක� ෙ2චනය කළ 

Kෂ�ය� අර`h කරෙගන ෙමම ෙසෝ_7 ෙමෙහ[� Lයා:මක වන බව ෙපෙන�නට �ෙª.  

 

ඉ. ආගKක Sදහස ෙවMෙව! කතා කරන මානව JKක� ආරGෂකය!ට 

ත6ජන එ�ල �8ම  

                                                           
17

 http://www.hrw.org/news/2014/04/07/sri-lanka-asset-freeze-threatens-peaceful-dissent  (Last accessed 19th 
May 2014) 
18

 http://www.srilankabrief.org/2014/04/banning-tamil-diaspora-groups-in-sri.html#more  (Last accessed 19th May 

2014) 
19

See http://globaltamilnews.net/GTMNEditorial/tabid/71/articleType/ArticleView/articleId/106072/language/ta-

IN/article.aspx for statement in Tamil and http://www.eyesrilanka.com/2014/04/26/jaffna-uni-students-union-

condemns-search-of-residence/ for article quoting the statement in English (Last accessed 19th May 2014) 
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16. fජT වටgGෙG Rbත JK - gස�්මකට සහභාn�ම වැළැG�ම  

වටr�ෙ� yත �Mය�ට %Cධව අෙපේQ 22 වන _න ෙබොf බල ෙසේනාව ම�යංගනය පාෙC¡ය සභාව 

ඉ_+
ට තව: ෙරෝධතාවය� සංධානය කෙළේය. එ�3 පාලක ප�ෂය වන එ�ස: ජනතා 6දහස ්

ස�ධානෙය� පාෙC¡ය සභාවට ෙ:( ප: O ම�$වරෙය� වන yත �Mය�ට ය� /7 පහාරය� එQල ෙ2 

යැY 9ෙය�  එම සථ්ානෙය� එම �Mය�ව ඉව: /(මට ෙපො47යට 7f ය.20 වටr�ෙ� yත �Mය� 

¦ත ආර�ෂාව ෙවNෙව� _ව යන ආකාරය ඇ"ළ: <jෙයෝ ද�ශන  YouTube � නැර«ය හැ/ය. 21 

 

 
ෙබොf බල ෙසේනාෙ2 මැර ක�ඩාමක පහාෙරය� ගැල<මට _ව යන xජ� වටr�ෙ� yත �Mය�. (2014 

අෙපේQ 9) – (ඡායා?පය - you tube <jෙයෝ පටෙ  �ර ද�ශනය�)  

 

 

17. fජT වටgGෙG Rbත JK opබැUම   

අෙපේQ 24 වන _න ෙබොf බල ෙසේනාෙ2 ෙබෞCධ ��¬� /�පෙදෙන� ඇ"d කළහකා( 
+ස� ක�මා�ත 

සහ වාsජ කට[" 
�බද ආමාත�ංශයට බලහ:කාරෙය� කඩා වැfෙ� වටr�ෙ� yත �Mය� එ� සැග< 

ඇ:තැY බැ4මටය. අමාත�ංශයට අදාල අමාත�වරයා `W!� භා��කෙය8 වන අතර ෙමම කඩාවැ3ම 7f 

වන අවසථ්ාෙ2 ඔ| කා�යාලෙ  ෙනො7�ෙ ය. ෙමම කලහකා( ක�ඩායට 
ටව 0ෙ  අමාත�ංශ 6ලධා(� 

සහ ෙපො47ය 7� yත �Mය� අමාත�ංශය "ළ ෙනොමැ� බව සහ�ක /(ෙ� අන"%වය.  22
   

                                                           
20

 http://colombogazette.com/2014/04/22/massive-demo-against-vijitha-thero/  (Last accessed 19th May 2014) 
21

 https://www.youtube.com/watch?v=MHimUKSFJ2M  See seconds 35 to 45 (Last accessed 19th May 2014) 
22

 http://colombogazette.com/2014/04/23/bbs-mob-storms-rishads-ministry/  (Last accessed 19th May 2014) 
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ඊ. මානව JKක� ආරGෂක�!ට �රගත qව! බැ`මට යාම Vමා �8ම 

 

18. ම!නාරෙ� අගරද2?=මාට ආගKක වතාව! ���8මට සහ දKල �රක?ව! 

YණගැVමට බාධා පැKණ�ම 

ම�නාරෙ� කෙතෝ!ක සභාෙ2 අගරදG%"මා 7� පැවැ:<මට 6යMත O  පාස8් මංගQල�ෙ  ආගMක 

වතාව: වලට බාධා එQල ය. එෙම�ම බ�ධනාගාර කට[" 
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