ශ්රී ලංකාවේ  ලං
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අන්තර් ලංවිශ්ව ලංවිදයේකය ය ලංෂ්ය ලංලක ලංම්ඩලකය ලංවිිනන් ලංසාවිාේනය ලංවළ ලංවි ෝාතේ ලංවයේපාරේ යම ලංමැයි ලං1ව ලංවන ලංන න ලංපාරැවැවූ   ලං ලං මම ලංවි ෝාතේව  ලංදී ලං
සේමවේමී ලංෂ්ය ලංවි ෝාතේවුවවන් ලං1ක්  ලං පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලං ඳවේ ලංතලේ ලංගනු ලංකැබූ ලංඅත  ලංකිහිපාර ලං ද නකුට ලංවදහිාසේ ලංපාරමුණුවන ලංකදීම ලං(ජේයේරෑපාරය ලං- ලං
කාවේ ලංයුනිවිනටි ලංනිවුස් ලං)

ඉන්ෆ ෝම්

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

ආවරණය කළ සිදුවීම්

A. විෆරෝධතාවයක් සංවිධානය කිරීම ෆ ේතුෆවන් මානව හිමිකම් ක්රියාධරෆයක් / ෆේශපාලන පක්ෂ
ක්රියාකවෙෆවු අත්අඩංගුවට ගැනීම
B. අද ස් ප්රකාශ කිරීෆම් ිදද ස ල්ලලංණණය කිරීම්
C. සමාගමෆේ ිදද ස ල්ලලංණණය කිරීම්
D. විපක්ෂ ෆේශපාලන පක්ෂ මර්දනය කිරීම
E. දමිළ ප්රජාාව විසින් සංවිධානය කළ සිහිපත් කිරීම් මර්දනය කිරීම

ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය 1990 දී ආරම්භ කරන ලේෆේ විෆශේෂෆයන්ම වාර්ගික ගැටුම ස යුේධය
සන්දර්භෆයහි ශ්රී ලංකාෆම මානව හිමිකම් තත්ත්වය ිදරීක්ෂණය කරමින් කවෙ ග ෆගු ක කිරීමටත්
එම කවෙ ග ලිඛිත ස වාචික මැදි ත්වීම් ර ා ප්රාෆේයයව, ජාාතිකව ස ජාාතයන්තරව වාර්තා
කිරීමටත් ය. එෆසේම සිය අයිතීන් ිදරන්තරෆයන් ස ක්රමවත් ෆලස ෆකෆළසීමට ලක්වන අෆනක්
ජාන ප්රජාාවන් සමග ද ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය කටයුතු කරයි. වර්තමානෆේ දී ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය
මැතිවරණ ිදරීක්ෂණය, මාධය ිදද ස ස මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සම්නන්ධෆයන් සිය
අවධානය ෆයුමු කර තිෆේ. ශ්රී ලංකාෆම ෆකුළප හිහිටා ිති ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය ෆේයය
ක්රියාධරයින්, කණ්ඩායම් ස ජාාලයන් සමඟ ෆමන්ම කලාපීය ස ජාාතයන්තර මානව හිමිකම්
ජාාලයන් සමග ස ෆයෝගෆයන් කටයුතු කරයි.

ඉන්
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සාරාංශය:
මැයි ලංපාරළමු ලංදේ ලං( කෝව ලංවම්වුව ලංන නය), ලංමැයි ලං3 ලංවැනි ලංදේ ලං( කෝව ලංමේාය ලංනිදසස ලංිළිලඳ ලංන නය) ලංසස ලංමැයි ලං18 ලං(යුද්ාය ලං
අවසන් ලං ව  ලං වස  ලං 5්  ලංගත ලං වීම ලං සනිටුසන් ලං වළ ලං න නය) ලං යන ලං න නයන් ලං ශ්රී ලං කේාය ය ලංසමේජය ලං ළ ළ ලං පාරවවූනේ ලං ලදීම් ලංසස ලං
ඒවේධිපාරතිවේදී ලං ජය ලංමගින් ලංිනදු ලං ව න ලංමර්දනයන් ලංවිදයේමේන ලංවළ ලංවිවි ශි ද ලංන න ලංළ න්  ලංවියම ලංවැල ලංව න ලංජනතේව ේ ලං
අයිතිවේිනවම් ලං වනු වන් ලං පාරනී ලංිනටින ලංඑ් සවූ ලං පාර මුණ්  ලං වනුවට ලංජනතේව ලං ජයට ලංහිතවේදී ලංසස ලං ජයට ලංවිුවද්ා ලං
ව්ඩලේයම් ලංවශ යන් ලං ලදී ලං ලංිනටින ලංලව ලංමැයි ලංන න ලංරැි ලංළ ින් ලංිළිඹිඹු ලංවියම ලං ජය ලංිළිලද ලංවි චනේවූමව ලංඅදසස් ලංප්රවේශ ලං
ව න ලං වෘවූතීය ලං සමිති ලං සාාේනය ලං (Trade Union Alliance) ලං විිනන් ලං ව ළඹ ලං දී ලං පාරැවැවූ ලං    ලං ිනය ලං මැයි ලං න න ලං රැලියට ලං
පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලංලේාේ ලංඑල්ක ලංවළ ලංලවට ලංපාරැමිණිි ලංව න ලංකදීම ලංපාරවිව ලංවැල ලංවර්ජනය ලංවළ ලං සිවවයන්ට ලංපාරස  ලං දන ලංකදීම ලං
කෝව ලං ජනමේාය ලංනිදසස ලං ිළිලඳ ලං න නය ලං වනු වන් ලං ජනමේාය ලංව්ඩලේයම් ලංවිිනන් ලං ත ළ ුව ලං දැන ලං ගැනී ම් ලංඅයිතිය ලං
වනු වන් ලංදැවැන්ත ලංවයේපාරේ ය්  ලංද ලංප්රජේතන්ත්රවේදී ලං ලංපාරේකනය ලංසස ලංජනමේාය ලංනිදසස ලංයනු වන් ලංමසජන ලං ද්ශනය් ද ලං
සාවිාේනය ලං ව න ලං කදීම ලං ව සි ලං වුවද ලං ජය ලං කෝව ලං ජනමේාය ලං නිදසස ලං ිළිලද ලං න නය ලං න සකවේ ලං සැ  ලං තිබූ ලං ලව ලං
පාර නන්නට ලංතිබුණිම ලංශ්රී ලංකේාකිව ලංසමේජය ලංළ ළ ලංපාරවතින ලංගැඹුුව ලංැවීයව ණය ලංමැයි ලං18 ලංවන ලංන න ලංපාරැවති ලංඋවූසව ලංසස ලං
වැලසටසන්වක ලංදී ලං ලංමළ  ලංවී ලං ලං පාරනුනිම ලං ජ  ලං‘යුද ලංවිජයග්රසණ ලංසැමුවම’ට ලංසසභේගි ලං  වන් ලංලහුත ය්  ලංිනාසක ලං   ලංඅත  ලං
ලහුත ය්  ලංදමිළ ලංජනතේව ලංවි ශි යන්ම ලංඋළ  ර් ලං ව සන ලංදමිළ ලංජනතේව ලංමියගිය ලංඅය, ලංඅළ ුවදසන් ලං  වන් ලංසස ලංයුද්ාය ලං
සම්ලන්ා ලංඔවුන් ලං ේ ලංදු් ඛදේයව ලංඅවූදැය ම් ලංිනහි ලංව මින් ලං ම් ලංන නය ලංසා ගීලීසව ලංගත ලංවළසම ලං
තුවණ ලං ප්රජේව ලං එකි නවට ලං ප්රතිවිුවද්ා ලංව්ඩලේයම් ලං දව්  ලං කස ලං ඉන රියට ලං ආ ලංමේසය්  ලං කස ලං මැයි ලං මේසය ලංසැකකිය ලං
සැකියම ලං ලංිනය ලංනිදසස් ලංසස ලංගුණේවූමව ලංඅායේපාරනය ලංසඳසේ ලංඇති ලංඅයිතිය ලං වනු වන් ලංසටන් ලංව න ලංශ්රී ලංකේාය ය ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලං
ෂ්යයන්ට ලංිනය ලංවි ෝාතේවය ලංනවවූවන ලං කස ලංබිය ලංගන්වනු ලංකැබූ ලංඅත  ලංෂ්යයින් ලංකිහිපාර ලං ද නකු ලං ලංඅවූඅලාගුවට ලං ලං ගන ලං
ඇතැමුන්ට ලංවද ලංහිාසේ ලංද ලංපාරමුණුවන ලංකදීම ලංඒ ලංඅත ම ලංශ්රි ලංකාවේ ලං ජය ලංවිිනන් ලං ටවල් ලංිනය ලංගණන්  ලංසසභේගි ලං ලං   ලං කෝව ලංතුවණ ලං
සමුළුව ලං ව ළඹදී ලං පාරවවූවන ලං කදීම ලං ශ්රී ලං කාවේ  ලං විශ්ව ලංවිදයේක ලං ෂ්ය ලංඅ ගකය, ලංයුද්ා  ලංලකපාරමම ලං සස ලංමේනව ලං හිමිවම් ලං
තවූවය ලං, ලංනීති  ලංආධිපාරතයය ලංයනේන ය ලංිළිලඳ ලංදැන ලංගැනීමට ලංඅවස්ථේව්  ලං කෝව ලංතුවණ ලංසමුළුව ලංළ ළ ලං න පාරැවති ලංලව ලං
ද ලංසමුළුවට ලංසසභේගී ලං   ලංනි යෝජිතයන් ලංකිහිපාර ලං ද නකු ලං ලංවිිනන් ලංවගවීම ලංිළිලද ලං ජ යන් ලංඅසන ලංකද ලංප්රශ්න ලං ලංමුළුමණින්ම ලං
න සකවේ ලං සැරි ලං ලව ලං ද ලං සමුළුවට ලං සසභේගී ලං    ලං නි යෝජිත යෝ ලං ඉන් ෝම් ලං ආයතනය ලං සමග ලං ප්රවේශ ලං ව  ලං ිනටියසම ලං
නයිජීරියේ  ලංගැසැණු ලංළමුන් ලංපාරැසැ  ලංගැනීම ලංිළිලද ලංමේාය ලංසේව්ඡාේව්  ලංපාරැවැවූවීම ලං ජය ලංවිිනන් ලංතසනම් ලංවළ ලංඅත  ලං
එම ලංිනදු ලංවීම ලංසමුළුවට ලංසසභේගී ලං   ලංනි යෝජිතයන් ේ ලංවි ෝාතේවය්  ලංද් වේ ලංදු  ලංන ග ලංගි යම ලං
 ලං
ජ  ලංඅමේතයව ය්  ලංමැයි ලංන න ලංරැලි දී ලංමේාය න  යකුව ලංතල්ලුව  ලංදැමී ම් ලංිනදුවීමවූ ලංසමග ලං ම් ලංමේස  ලං ලංඅදසස් ලං
ප්රවේශ ලංකිරි ම් ලංනිදසස ලංමර්දනය ලංකිරීම ලංද ලං ලංආ ම්භ ලංවියම ලංඑ සිම ලං ම් ලංමේසය ලංමුල් ලංභේග  ලංදී ලංජනමේාය න  යකුව ලංපාරැසැ  ලං
ගන ලං ග ස් ලං හිරිසැ  ලං කිරී ම් ලං ිනදුවීම්  ලං ද ලං වේර්තේ ලං වියම ලං නඩු ලං විභේග ලං ආව ණය ලං කිරීම ලං ිළිලඳ ලං පාර ීසිනය ලං විිනන් ලං
අවූත නෝමතිව ලංතසනම්  ලංපාරනවන ලංකද ලංඅත  ලංආ ් ව ලංඅාශ ලං ලංවිිනන් ලංජනමේාය දීන් ලංසදසේ ලංසූදේනම් ලංව  ලංතිබූ ලංපුහුණු ලං
වැලමුළුව්  ලං නවතේ ලං දමන ලං කදීම ලං ඒ ලං අත ම ලං නවතම ලං චිත්රපාරටයව ලං නළු වකු ලං මන්ම ලං විපාර්  ලං ද්ශපාරේකඥ යකු ලං වන ලං
සම්මේන ලං න නූ ලං ප්රාේන ලං පාර ළි ලං ාගන න  යකු ේ ලං ජේයේරූපාර ලං ඇළ ළවූ ලං  ලං දැන්වීම් ලං පුවුව ලං පාර ීසිනය ලං විිනන් ලං වපාරේ ලං ඉවවූ ලං
ව න ලංකදීම ලංතසනම් ලංව නු ලංකැබූ ලං වබ් ලංඅලවි ලංඅත ට ලංමැයි ලංමේස දී ලංඅලුතින් ලංතවවූ ලං වබ් ලංඅලවි ලං දව්  ලංඇළ ළවූ ලංවියම ලං
දමිළ ලං ද්ශපාරේකන ලංපාර්  ලංමර්දනය ලංකිරීම ලංද ලං ම් ලංමේස දී ලංන ගටම ලංක්රියේවූමව ලංවියම ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංක්රියේා යකු ලං කස ලං
ක්රියේව න ලං දමිළ ලං ද්ශපාරේකනඥ යකු ලං අවූඅලාගුවට ලං ගැනීම්  ලං වේර්තේ ලං    ලං අත  ලං සමුදේව ලං විිනන් ලං දමිළ ලං
ද්ශපාරේකනඥයන් ේ ලංනි වස් ලංවැටීසම්  ලංද, ලංපාරස  ලංදීම්  ලංද ලංිනදු ලංව න ලංකදීම ලංඒ ලංඅත ම, ලංප්රාේන ලං දමළ ලං ද්ශපාරේකන ලංපාර් ය ලං
වන ලංදමිළ ලංජේතිව ලංසන්ාේනය ලං ේජය ද්රෝහ ලං ලංලවට ලං ජ  ලංඇමතිව යකු ලං චෝදනේ ලංව ළියම ලං ජය ලංවිිනන් ලංපාරවවූවන ලංවේර් දව ලං
විජයග්රසණ ලංසැමුවම ලං මව වූ ලංයුද්ාය ලංඅවසන් ලංවී ලංවස  ලං5්  ලංගත ලං   ලංමැයි ලං18 ලංවන ලංන න ලංපාරවවූවන ලංකදීම ලං ව සි ලංවුවද, ලං පාර  ලං
වර්වකදී ලංිනදු ලං  වේ්  ලං මන් ලංදමිළ ලංජනතේව ලං ම් ලංන නය ලංයුද්ා දී ලංමිය ලංගිය ලංසස ලංඅළ ුවදසන් ලං   ලංිනය ලංහිතවළ න් ලංිනහි ලංව  ලං
ශෝව ලං වමින් ලං නිසලව ලං ගත ලං ව න ලං කදීම ලං ආ ් ව ලං අාශ ලං සස ලං පාර ීසිනය ලං විිනන් ලං මල් ලං සස ලං පාරසන් ලං වැනි ලං මළගිය ලං වුන් ලං
ිනහිකිරීමට ලං යෝදේ ලංගන්නේ ලංසා ් ත ලංපාරේගේ ලංදමමින්, ලං ලංඒවේට ලංප්රසේ  ලංඑල්ක ලංව මින්, ලංආගමිව ලංවතේවවූ ලංපාරැවැවූවීම ලංතසනම් ලං
ව මින්, ලංපූජවවුවන් ලංසස ලංභ් තිවයන් ලංආගමිව ලංවතේවවූවකට ලංසසභේගී ලංවීම ලංවළ් වමින් ලංසස ලංඔවුන්ව ලංප්රශ්න ලංව මින්, ලං
විශ්ව ලංවිදයේක ලංෂ්යයින්, ලං ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංආචේර්යවුවන් ලංසස ලංජනමේාය දීන් ලං ලංබිය ලංගන්වමින් ලංවටයුළ  ලංවළ ලංඅත , ලංඑ සිම ලං
මළගිය ලංසස ලංඅතුවදසන් ලං  වන් ලංිනහිකිරී ම් ලංවැලසටසන් ලං ලංසැසැින ලං කස ලංවලේවප්පාරල් ලංව න ලංකදීම ලංදමිළ ලං ද්ශපාරේකන ලංපාර්  ලං
වේර්යේක ලංඅසක ලංදැඩි ලං කස ලංආ ් ව ලංරැවවල් ලං ය දේ ලංතිබුණු ලංඅත  ලංවි ශි යන් ලංඋළ ුව ලංපාරළේ වූ ලංදමිළ ලංපුවවූපාරවූ ලංසස ලං
ආගමිව ලංස්ථේන ලංදැඩි ලංබියකින් ලංවැසී ලංපාරැවති යම ලං ලංමියගියවුන් ලංිනහි ලංකිරීම ලංසඳසේ ලංආගමිව ලංසස ලංසාස්වෘතිව ලංවැලසටසන් ලං
සාවිාේනය ලංකිරීමට ලංයවූන ලංදැරී ම් ලං ලංඉතිසේසය්  ලංසහිත ලංයේපාරනය ලංවිශ්ව ලංවිදයේකය ලං ම් ලංවේකය ලංළ ළ ලංසතිය්  ලංවසේ ලංදමන ලං
කදීම ලං
පාර  ලංමේසවක ලංසස ලං පාර  ලංවස වක ලං මන්ම, ලං ජ  ලංඅමේතයවුවන්, ලං පාර ීසිනය ලංසස ලංසමුදේව ලං ල සෝ ලංිනද්ධිවකට ලංසෘුවවම ලං
වගකිව ලං යුළ  ලං වන ලං අත , ලං මම ලං ක්රියේවකට ලං සෘුවවම ලං වග ලං කිවයුවූතන් ලං කිිනදු ලං දඩුවම්  ලං සෝ ලං දුර්විපාරේවය්  ලං න කලේ ලං
නිදැල් ල් ලංිනටින් න් ලංසමස ්  ලංිනද්ධි ලංසම්ලන්ා යන් ලංකලේ ලංදුන් ලංපුළුල් ලංමේාය ලංආව ණයන් ලංද ලංඇළ ළුව ලං
පාරැසැන ලි ලංසේ්  ද ලංසහිතව ලංවගකිව ලංයුළ  ලං ජ  ලංආයතනවකට ලංවළ ලංපාරැමිණිලි ලංද ලංපාර සව ලංතිබියදීයම ලං

ඉන්
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ඉන්ෆ ෝම්

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

A. විෆරෝධතාවයක් සංවිධානය කිරීම ෆ ේතුෆවන් මානව හිමිකම් ආරක්ෂකෆයු/ෆේශපාලන පක්ෂ
ක්රියාකවෙෆවු අත්අඩංගුවට ගැනීම
1. මානව හිමිකම් ආරක්ෂකෆයු/ දමිළ ෆේශපාලන පක්ෂයක සංවිධායකවරෆයු අත්අඩංගුවට ගැනීම
ජේතිව ලං දමිළ ලං මසජන ලං පාර මුණ ලං (Tamil National People’s Front) ලං හි ලං මේාය ලං වේර්තේවන්ට ලං අනුව ලං එහි ලං ලං
කිි න ්ඡචි ලංසාවිාේයව ලං තන්ග ේජ් ලංජගදීස්ව න් ලංමසතේව ලංිනය ලංනිව සි ලං ිනටියදී ලංත්රස්ත ලංවිමර්ශන ලංඒවවය ලංවිිනන් ලං
2014 ලංමැයි ලං23 ලංවන ලංන න ලංඅවූඅලාගුවට ලංගන්නේ ලංකදීම ලං
කිලි න ්ඡචි ලංපාරන ාචිවුවවන් ලංසඳසේ ලංවන ලංනැවත ලංපාරන ාචිකිරී ම් ලංවටයුළ  ලංිනදුව  ලංඅවසන් ලංකිරීමට ලංසස ලංආ ් ව ලංසමුදේ ලං
මගින් ලංඔවුන් ේ ලංඉලම් ලංලකසවූවේ යන් ලංඅවූපාරවූ ලංව  ලංගැනීම ලංවැළැ් වීමට ලං ජයට ලංලක ලංකිරීම ලංසඳසේ ලංමැයි ලං2ව ලංවන ලං
න න ලං පාරැවැවූවීමට ලං නියමිතව ලං තිබූ ලං වි ෝාතේ ලං වයේපාරේ ය්  ලං සාවිාේනය ලං කිරීම ලං සිළ  වන් ලං ජගදීශ්ව න් ලං මසතේව ලං
අවූඅලාගුවට ලං ගන ලංඇතම ලංවි ෝාතේ ලංවයේපාරේ ය ලංපාරැවැවූවීම ලංසදසේ ලංඅවස  ලංකලේ ලංගැනීමට ලංකිලි න ්ඡචි ලං පාර ීසිනය ලං
වත ලංලිිළය්  ලංභේ  ලංදී මන් ලංපාරවි ලංජගදීශ්ව න් ලංමසතේව ලංවසේම ලං පාර ීසිනයට ලංවැඳවේ ලංවි ෝාතේවය ලංනවතේ ලංදැමීමට ලං
ලක ලං ව න ලං කදීම ලං එල්මටීමටීමඊ ලං සාවිාේනය ලං නැවත ලං පාරණ ලං ගැන්වී ම් ලං වටයුළ වක ලං නියැ කන ලං ලවට ලං සැව ලං ව මින් ලං
ජගදීශ්ව න් ලංමසතේව ලංඅවූඅලාගුවට ලංගවූ ලංලව ලං පාර ලිස් ලංමේාය ලංප්රවේශව ලං ජය්ප ලං පාර ලිස් ලංඅධිවේරී ලංඅජිවූ ලං ෝසණ ලං
මසතේ ලංප්රවේශ ලංව ළිය1.

B. අද ස් ප්රකාශ කිරීෆම් ිදද ස ල්ලලංණණය කිරීම්
2. ආරක්ෂක අමාතයාංශ ෆ්ලකම් වරාය අධිකරණය ඉදිරිෆේ ෆපනී සිටීම ආවරණය කිරීම
ජානමාධයවලට ත නම් කිරීම ස ආවරණය කිරීෆමන් වළකින ෆලස තර්ජානය කිරීම.
නිදසස් ලං මේාය ලංවයේපාරේ ය ලංවිිනන් ලංමැයි ලං28 ලංවන ලංන න ලංමේාය ලංනි දනය්  ලංනිකුවූ ලංව මින්, ලංආ ් ව ලංඅමේතයේාශ ලං
ල්වම් ලං ගෝපේභය ලං ේජපාර්  ලංමසතේ ලංවිිනන් ලං ග නු ලංව නු ලංකැබූ ලංඅපාරසේස ලංනඩුව ලංආව ණය ලංකිරීම ලංවළ් වේකමින් ලං
පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලංජනමේාය ලංමත ලංපාරැන ලං   ලංතසනම ලංිළිලඳ ලංිනය ලංල පාරතක ලංවණගේටුව ලංප්රවේශ ලංව  ලංිනටි යම ලංනීතීඥ ලං
එම්මඒම ලංවිමන්න  න් ලංමසතේ ලං ේජපාර්  ලංමසතේ ගන් ලංස ස් ලංප්රශ්න ලංවිමසීම ලංආව ණය ලංකිරීම ලං පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලංවළ් වේ ලං
ලූ ලං අත  ලං ේජපාර්  ලං මසතේ ලං අධිව ණ ලං භූමියට ලං පාරැමිණීම ලං සෝ ලං ඉන් ලං ිළට ලං වීම ලං වීඩි යෝ ලං ගත ලං න ව න ලං කස ලං ද ලං
ජනමේායවකට ලංඅනළ ුව ලංසැග   ය2. ලංඑවැනි ලංමේාය ලංආව ණය්  ලංනනමම ලංනඩුවිභේගයවදී ලංසේමේනය ලං දය්  ලංවන ලං
අත  ලං ලං ගෝපේභය ලං ේජපාර්  ලංමසතේට ලංපාරමණ්  ලං මවැනි ලංව ණීය ලංසැළය ම්  ලංකලේ ලංදීම ලංනිදසස් ලං මේාය ලංවයේපාරේ ය ලං
ිනය ලංමේාය ලංනි දන යන් ලංප්රශ්න ලංව  ලංිනටි යම ලංගල්කිස්ස ලංම සිස්ත්රේවූ ලංඋසේවි ලංසාය ර්ණයට ලං ථ ලං පාරළ ලංකගේ ලංවනු ලං
වීඩි යෝ ලංගත ලං න ව න ලං මන් ලංසස ලංඑ සි ලං වළ ලං ස වූ ලංළ න් ලංමස්  ලංසඳසේ ලං ඳවේ ලංතලේ ලංගැනී ම් ලංනි යෝග ලංනිකුවූ ලං
ව න ලංලව ලං ලංපාරවසමින් ලං පාර ීසින  ලංඉසළ ලංනිකාේරීන් ලංජනමේාය දීන්ට ලංතර්ජනය ලංව න ලංආවේ ය ලංබීබීින ලංිනාසක ලං
සිව  ලංපාරළ ලංව න ලංකද ලං ලංව න ලංකද ලංවීඩි යෝවකින් ලං ලං පාරන්නුම් ලංව යි3ම
ශ්රී ලංකාවේ ලංගුවන් ලංසමුදේව ලංසදසේ ලංමිේ ලංප්රසේ ව ලංයේනේ ලංමික ලංදී ලංගැනී ම්දී ලංවිශේක ලංවශ යන් ලංදූණ ලංසස ලංවාචේ ලංිනදු ලංවී ලංඇති ලං
ලව ලං ලං පාරන්වේ ලං දමින් ලං2008 ලංවර් දී ලංපාරළ ලංවළ ලංලිිළ ලංමේකේව්  ලංසම්ලන්ා යන් ලං ගෝපේභය ලං ේජපාර්  ලංමසතේ ලංවිිනන් ලං
සන් ේ ලංීසලර් ලංපුවවූපාරතට ලංඑ හිව ලං මම ලංනඩුව ලං ග නු ලංව  ලංඇතම ලං2014 ලංමැයි ලං24 ලංවන ලංන න ලංගල්කිස්ස ලංම සිස්ත්රේවූ ලං
අධිව ණ  ලංදී ලං ගෝපේභය ලං ේජපාර්  ලංමසතේ ලං ලං මම ලංනඩුවට ලංසේ්  ද ලංකලේ ලංදුන් න්යම ලංමසජන ලංඋනන්දුව්  ලංසහිත ලං
මම ලංනඩු ලංවිභේගය ලංආව ණය ලංකිරීම ලංජනමේායවකට ලංතසනම් ලංකිරීම ලංජනතේව ේ ලං ත ළ ුව ලංදැන ලංගැනී ම් ලංඅයිතිය ලං
උල්කාඝණය ලංකිරීම්  ලංද ලං ම

1
2

https://www.srilankamirror.com/news/15117-tnpf-k-nochchi-organiser-arrested (Last accessed on 10th June 2014)
http://srilankabrief.blogspot.ch/2014/05/sri-lanka-security-forces-should.html#more (Last accessed on 10th June

2014)
3

http://www.bbc.co.uk/sinhala/sri_lanka/2014/05/140527_gotabaya_court_video.shtml (Last accessed on 10th

June 2014)

ඉන්

ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදවූත ලං ් න්ද්රය – informcolombo@gmail.com

4

ඉන්ෆ ෝම්

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

3. ආරක්ෂක මුදාවන්ෆේ බියගැන්වීම් ිදසා ජානමාධය ුහුණ ග වැඩමුුවව නවතා දැීමම
ට්රේන්ස් ප් න්ින ලංඉන්ටර්නැනල් ලං ශ්රී ලං කාවේ ලංආයතනය ලංවිිනන් ලං ශ්රී ලං කාවේ  ලං යසපාරේකනය ලංසසතිව ලං කිරීම ලංඋ දසේ ලං
උගවූ ලං පාරේලම් ලං සස ලං ප්රතිසාාේන ලං ව මින් ලං සභේව ලං මගින් ලං ඉන රිපාරවූ ලං වළ ලං නිර් ද්ශ ලං සම්ලන්ා යන් ලං විමර්ශන ලං
ජනමේාය දී ලං වේර්තේ ලං ලිවීමට ලං ජනමේාය දීන් ලං න රි ලං ගැන්වීමට ලං සේ ලං ඔවුන් ලං පුහුණු ලං කිරීමට ලං පාරැවැවූ   ලං වැලමුළුව ලං
ආ ් ව ලංඅමේතයේාශය ලංවිිනන් ලංඅවකාගු ලංව න ලංකදීම ලං මයට ලංසමේන ලංවැලමුළුව්  ලංිනාසක ලංජනමේාය දීන් ලංසඳසේ ලං
මීට ලං පාර  ලංපාරැවැවූවුනු ලංඅත , ලං දමළ ලංජනමේාය දීන් ලංසඳසේ ලංවන ලං මම ලංවැලමුළුව ලංමැයි ලං22වැනි ලංන න ලංගිරිත ල්, ලං
ඩියර් ලංපාරේ්  ලං සෝටක  ලංදී ලංපාරැවැවූවීමට ලංසැකවිම් ලංව  ලංතිබුණු ලංඅත , ලං ම් ලංසඳසේ ලංඋළ ුව, ලංනැ ගනහි  ලංපාරළේවූවලින් ලං
සස ලං ව ළඹින් ලං දමළ ලං සස ලං මුස්ලිම් ලං ජනමේාය දීන් ලං සසභේගි ලං වීමට ලං නියමිතව ලං තිබුණිම ලං ව සි ලං නමුවූ, ලං
සම්මන්ත්රණය ලංපාරැවැවූ වන ලංඅත ළ   ලංදී ලං සෝටල් ලංපාරරිපාරේකනය ලංවිිනන් ලංට්රේන්ස් ප් න්ින ලංඉන්ටර්නැනල් ලංශ්රී ලංකාවේ ලං
ආයතනය ලං වත ලං දැනුම් ලං දනු ලං කැබු  ලං ආ ් ව ලං අමේතයේාශ යන් ලං කලේ ලං දන ලං උපාර දස්වකට ලං අනුව ලං මම ලං
වැලමුළුව ලංතවදු ටවූ ලංපාරැවැවූවිය ලං න සැකි ලංලවයි4ම ලං ලං

4. අමාතය ෆතුණ්ඩමන් ම තා මැයි දින රැලියකදී ජානමාධයෆමදිෆයුව ත්ලලු කිරීම
කාවේ ලංවම්වුව ලං ව න්ග්රස  ලංමැයි ලංන න ලංරැලිය ලංආව ණය ලංව මින් ලංිනටි ලංජනමේාය න  ය් ව ලංකාවේ ලංවම්වුව ලං
ව න්ග්රස  ලං  ලං නේයව ලං වැබින්  ලං අමේතය ලං ආුවමුගම් ලං ත ්ඩලමන් ලං මසතේ ලං විිනන් ලං පාර සවට ලං තල්ලු ලං ව  ලං දමනු ලං
කැබීයම ලං මම ලං ිනදුවීම ලං අවසථේ දී ලං අදේළ ලං ජනමේාය න යේ, ලං ල්ඩලේ වක ලං දී ලං පාරැවති ලං පාර්   ලං මම ලං රැලිය ලං
ආව ණය ලං ව මින් ලං ිනට ලං ඇතම ලං දමිළ ලං ජනමේාය දීන් ේ ලං සාගම  ලං මේාය ලං ප්රවේශව ලං ඒ. ලං නි් සන් ලං මසතේ ලං ම් ලං
ිනදුවීම ලං ිළිලඳ ලං ම සි ලං කියේ ලං ිනටි යම ලං ''අමේතයව යකු ලං ම් ලං ආවේ යන් ලං සැින න ලං විට ලං ම් ලං
්  ලං
5
ප්රජේතන්ත්රවේදය ලංසස ලංමේාය ලංනිදසස ලංිළිලඳ ලංතවූවූවය ලංකුම් ද ලංකියේ ලං වූුවම් ලංගන්න ලංපුළුවන් ලං'' ලං ම ලං මම ලංිනදුවීම ලං
සවි ලංජනමේාය දීන් ලංවිිනන් ලංවීඩි යෝ ලංගත ලංව  ලංතිබු ලංඅත  ලං ලංරූපාරවේහිනී ලංනේලිවේ ලංස සේ ලංපුළුල් ලංප්රචේ ය්  ලංකලේ ලං දන ලං
කදී6ම ලංඉන් ෝම් ලංආයතනයට ලංකැබී ලංඇති ලං ත ළ ුව ලංඅනුව ලං ම් ලංිනදුවීම ලංසම්ලන්ා යන් ලං ම් ලංවන ලං ත්  ලංඅමේතයව යේ ලං
විිනන් ලංසමේව ලංඉල්ීසම්  ලං සෝ ලංඅමේතයව යේට ලංඑ හිව ලංක්රියේමේර්ග ලංගැනීම්  ලංිනදු ලංවී ලං න මැතම ලං
 ලං
5. ජානමාධයෆමදිෆයුව පැ ැරෆගන ෆගුස් ප රදීෆම් ලත්සා යක්
2014 ලංමැයි ලං1 ලංවන ලංන න ලං වූනපු  ලං ග ලව වක ලංප්ර ද්ශ දී ලං ලංකිිනයම් ලංව්ඩලේයම්  ලංවිිනන් ලංනිවුස් ලං ස්්  ලංහි ලංප්රේ ද්ීලය ලං
වේර්තේවුව වකු ලං වන ලං මහින්ද ලං පු්පාරකුමේ  ලං මසතේ ලං පාරැසැ ගන ලං යේ ම් ලං උවූසේසය්  ලං වේර්තේ ලං වියම ලං උලවක  ලං
ජේතිව ලංවන ලංඋදයේන යන් ලංඅලි ලංපාරැට වකු ලංපාරැසැ  ලං ගන ලංයේ ම් ලංිනදුවීම්  ලංවේර්තේ ලංකිරීමට ලංඋවූසේස ලංකිරී ම්දී ලං මම ලං
ිනදුවීම ලංිනදු ලංවී ලංඇතම ලංවන ලංජීවී ලංනිකාේරීන් ලංසස ලංගම් ලංවැිනයන් ලංවිිනන් ලංපු්පාරකුමේ  ලංමසතේව ලං බ් ේ ලංගවූ ලංලව ලංඅදේළ ලංමේාය ලං
ජේකය ලංවිිනන් ලංවේර්තේ ලංවළ ලංනමුවූ ලංිනදුවීම ලංරෑපාරගත ලංවළ ලංවීඩි යෝ ලංපාරට ලං ස ේ ලං ගන ලංතිබුණිම ලංිනදුවී මන් ලංඅනළ ුවව ලං
පු්පාරකුමේ  ලංමසතේව ලං ෝසක ලංගත ලං වුවනු ලං ලංඅත  ලං ග ලව වළ ලං පාර ීසින  ලංසස ලං පාර ලිස්පාරති ලංසමු  ලංපාරැමිණිි ලං
ග නු ලංව නු ලංකැබීය7ම

6. ෆවේ අඩවි අවහිර කිරීම - www.theindependent.lk
අන්තර්ජේක ලං සිවේ ලංප්රවර්ාවයින් ලංවිිනන් ලංිනය ලං වබ් ලංඅලවිය ලංඅවහි  ලංව  ලංඇති ලංලව ලංwww.theindependent.lk හි ලං
වර්තෘ ලං විභේ් ලං ජයවර්ාන ලං විිනන් ලං 2014 ලං මැයි ලං 29 ලං වන ලං න න ලං ජේතිව ලං මේනව ලං හිමිවම් ලං ව මිසමට ලං පාරැමිණිල්ක්  ලං
ඉන රිපාරවූ ලංව න ලංකදීම ලංශ්රී ලංකාවේ ලංආ්ඩඩුක්රම ලංවයවස්ථේ  ලංඅදසස් ලං ප්රවේශ ලංකිරී ම් ලංඅයිතිය ලංසේ ලංසම්ලන්ා ලං14(1)(ඒ) ලං
වගන්තිය ලංමගින් ලංකලේ ලංදී ලංඇති ලංමූලිව ලංඅයිතිවේිනවම ලං මම ලංවේ ණය ලංස සේ ලංවල ලංවී ලංඇති ලංලව ලංජයවර්ාන ලංමසතේ ලංිනය ලං
පාරැමිණිල් කන් ලංද් වේ ලංිනටි යම ලංිනාසක, ලංදමිළ ලංසස ලංඉාග්රීින ලංයන ලං ලංභේේ ලංළ  නන්ම ලංදදනිවව ලංක්රියේවූමව ලං   ලං මම ලං
වබ් ලංඅඩිවිය ලං“Independent Media Networks (pvt) Ltd ලං ලංයට වූ ලංක්රියේවූමව ලං   ලංස්වේන න ලංප්රවෘවූති ලං වබ් ලං
අලවිය්  ලංලව ලංපාරැමිණිල්ක ලංමගින් ලංවර්තෘව යේ ලංද් වේ ලංිනටි යම ලංඅදේළ ලං වබ් ලංඅලවිය ලං2014 ලංමැයි ලං20 ලංවන ලංන න ලංිනට ලං
වේ ණයට ලංව  ලංති බ් ලං8ම ලං

4

http://www.tisrilanka.org/?p=11979 ලං(Last accessed on 1st July 2014)
http://newsfirst.lk/english/2014/05/arumugam-thondaman-obstructed-journalist-media-organisationscondemn-behaviour/33439 (Last accessed on 10th June 2014)
6 https://www.youtube.com/watch?v=pr-bNU1s7Iw#t=79 (වුවණේව  ලං 1.12- 1.14 ලංලකන්න) (Last accessed on 10th
5

June 2014)
7
8

http://newsfirst.lk/english/2014/05/newsfirst-correspondent-attempted-rescue-elephant-calf-attacked/33442
https://www.srilankamirror.com/news/15185-theindependent-lk-complaints-to-hrc-over-blockade (Last accessed

on 10th June 2014)
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 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

7. ෆවේ අඩවි අවහිර කිරීම – www.srilankamirror.lk
2014 ලං මැයි ලං 12 ලං වන ලං න න ලං ිනට ලං ශ්රී ලං කාවේ  ලං ිනයළුම ලං අන්තර්ජේක ලං සිවේ ලං ප්රවර්ාවයින් ලං විිනන් ලං
www.srilankamirror.lk වබ් ලංඅලවිය ලංවේ ණය ලංව  ලංඇති ලංලව ලංශ්රී ලංකාවේ ලංජේතිව ලංමේනව ලංහිමිවම් ලං ව මිසම ලං වත ලං
පාරවූසම්  ලංඉන රිපාරවූ ලංව මින් ලං එහි ලංවර්තෘ ලංවැළුම් ෂ්වන්ත ලංප්රවේශ ලංව  ලංිනටි යම ලං
මම ලංඅයුළ  ලංක්රියේමේර්ග ලං සිළ  වන් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංආ්ඩඩුක්රම ලංවයවස්ථේව ලංමගින් ලංකලේ ලංදී ලංඇති ලංඅදසස් ලං ප්රවේශ ලංකිරී ම් ලං
අයිතිය ලං මන්ම ලංනීතිය ලංඉන රි  ලංසමේනව ලංසැකකුම් ලංකැබීමට ලංඇති ලංඅයිතිය ලංපාරැසැන ිවම ලංඋල්කාඝණය ලංවී ලංඇති ලංලව ලං
ද් වමින් ලං මම ලං ිනදුවීම ලං ිළිලද ලං ඉ් මන් ලං ක්රියේමේර්ග ලං ගන්නේ ලං මන් ලං පාරවූස මන් ලං ඉල්කේ ලං ඇතම ලං විදුලි ලං සා ද්ශ ලං
නියේමන ලං ව මිසම ලංවිිනන් ලංවළ ලංනිර් ද්ශයවට ලංඅනුව ලං මම ලංවේ ණය ලංපාරැන   ලංලව ලංඅන්තර්ජේක ලංප්රවර්ාවයින් ලංවිිනන් ලං
වේචිවව ලංතමන්ට ලංදැන්   ලංලව ලංෂ්වන්ත ලංමසතේ ලංමේායයට ලං ලංප්රවේශ ලංව  ලංිනටි ය9.
2005 ලංවර් දී ලංපාරළමු ලංවතේවට ලංප්රවෘවූති ලං වබ් ලංඅලවිය්  ලංවන ලංwww.tamilnet.com වබ් ලංඅලවිය ලංවේ ණය ලංව න ලං
කදී. ලංඉන් ලංපාරවි ලංවේකය ලංළ ළ ලංිනාසක, ලං දමළ ලංසස ලංඉාග්රීින ලංභේේ ලංවලින් ලංක්රියේවූමව ලංවන ලං වබ් ලංඅලවි ලංගණනේව්  ලංශ්රී ලං
කාවේව ලංළ ළ ලංවේ ණයට ලංක්  ලංව  ලංඇති ලංඅත  ලංඉන් ලං ල ස මය්  ලං ජය ලංිළිලද ලංවි චනේවූමව ලංප්රවෘවූති ලංපාරළ ලංව න ලං
ඒවේයම ලං ම් ලංආවේ යන් ලං ජය ලංවිිනන් ලං වබ් ලංඅලවි ලංවේ ණය ලංකිරීම ලංශ්රී ලංකාවේ ලංආ්ඩඩුක්රම ලංවයවස්ථේවට ලංපාරටසැනි ලංලව ලං
ශ්රී ලංකාවේ ලංමේනව ලංහිමිවම් ලං ව මිස ම් ලං ව මසේරිස්ව යකු ලංමේාය ලං වත ලංප්රවේශ ලංව  ලංිනටි ය10ම ලංනමුවූ ලංඉන් ෝම් ලං
ආයතන  ලංදැනුමට ලංඅනුව, ලංඉසත ලංපාරැමිණිලි ලං ව න ලංළ ුවම ලංමේනව ලංහිමිවම් ලං ව මිසම ලංවිිනන් ලංවස  ලංගණනේව්  ලං
තිස් සි ලං වරී ලං ගන ලංයන ලං ම් ලං වබ් ලංඅලවි ලංවේ ණය ලංසම්ලන්ා යන් ලංකිිනදු ලංවිධිමවූ ලංසස ලංස්ථේව  ලංක්රියේමේර්ගය්  ලං
ගන ලං නැවූ වූ, ලං මූලිව ලං මිනිස් ලං අයිතිවේිනවම් ලං වලවීම් ලං සම්ලන්ා යන් ලං ිනය ලං ස්වේන න ලං අභිමතය ලං පාරරින  ලං විමර්ශන ලං
ආ ම්භ ලංකිරීමට, ලංමූලිව ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංවලවිම් ලංසම්ලන්ාව ලං ජයට ලංිනය ලංනිගමනයන් ලංනික ලංවශ යන් ලංභේ  ලංදීමට, ලං
වබ් ලං අලවි ලං ලියේපාරන ාචි ලං කිරීම ලං වැනි ලං වේ ණේ ලං වයවස්ථේවි ෝන  ලං ලවට ලං ජයට ලං උපාර දස් ලං දීමට ලං ආදී ලං වුවණු ලං
සම්ලන්ා යන් ලංවටයුළ  ලංකිරීමට ලංශ්රී ලංකාවේ ලංමේනව ලංහිමිවම් ලං ව මිසමට ලංනික ලංවශ යන් ලංලකය ලංකලේ ලංදී ලංතිබිය ලංදීයම ලං

ශ්රී ලංකාවේ ලංමේනව ලංහිමිවම් ලං ව මිසමට ලං පාරවූසම ලංභේ  ලංදී මන් ලංපාරවි ලංජනමේාය දීන් ලංසස ලංවිපාර් 
ාේයේරූපාරයවට ලං පාරනී ලංිනටින ලංඅයුුව ලං(ාේයේරූපාරය ලං- ලංSri Lanka Mirror)

 ලං ද්ශපාරේකනඥයින් ලං

මැයි ලං24 ලංවන ලංන න ලං ිස් ලං බු්  ලංසස ලං් විටර් ලංඇළ ළු ලංිනය ලංසමේජ ලං වබ්අලවිවකට ලංසයිලර් ලංප්රසේ  ලංගණනේව්  ලංඑල්ක ලං   ලං
ලව ලංශ්රී ලංකාවේ ලංමි ර් ලංවේර්තේ ලංව ළිය11.
9

http://www.theindependent.lk/index.php/news2/3577-a-petition-to-hrc-against-sl-web-blockade (Last accessed

on 10th June 2014)
10

http://www.theindependent.lk/index.php/news2/3617-blocking-websites-is-a-violation-of-the-constitution-hrcchairman (Last accessed on 10th June 2014)
11 https://www.srilankamirror.com/news/15118-cyber-attack-attempts-on-mirror-emails-social-media-accounts
(Last accessed on 10th June 2014)
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 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

8. ෆේශපාලනඥෆයු වන රංගනෆමදිෆයුෆේ ඡායාරූප ිතුලත් චිත්රපට දැන්වීම් ුහවවෙ ෆපුීසසිය
විසින් ඉවත් කිරීම
න්ජේ ලං නැමති ලං නව ලං චිත්රපාරට  ලං දර්ශනවේ  ලං ආ ම්භ ලං කිරීම ලං ිළිලඳ ලං ල රැල්ක ලං රි් ස් ලං ිනනමේ ලං ශේකේව ලං ඉන රිිළට ලං
ප්රදර්ශනය ලංව  ලංතිබූ ලංදැන්වීම් ලංපුවුව ලං2014 ලංමැයි ලං28 ලංවන ලංන න ලං පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලංඉවවූ ලංව න ලංකදීම ලංඑ් සවූ ලංජේතිව ලං
පාර්   ලං වූනපු  ලංන ස්ත්රි්  ලංපාරේර්ලි ම්න්ළ  ලංමන්රී ලං න්ජන් ලං ේමනේයව ලංමසතේ ලං මම ලංචිත්රපාරට  ලංප්රාේන ලංචරිතය්  ලං
ඟ ලංද් වයිම ලං න්ජන් ලං ේමනේයව ලංමසතේ ලං පාරනී ලංිනටින ලං මම ලංදැන්වීම් ලංපුවුව  ලං‘ ළ පාරස්වක ලං න්ජේ ලංසස ලංඅවනීති  ලං
ජවුවන් ලං ේ ලං සිද ව’ ලං යනු වන් ලං සටසන්ව ලං තිබුණිම ලං චිත්රපාරට ලං ශේකේ  ලං වළමණේවුව ලං විිනන් ලං ල රැල්ක ලං
පාර ලිසීය ලං වත ලංවළ ලංපාරැමිණිල්ක ලංභේ  ලංගැනීම ලං පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලංප්රති්  ිපාර ලංව  ලංඇත12. 2013 ලංඅ ගෝස්ළ  ලංමේස දී ලං
ළ පාරස්වක ලංඅපාරවිත්ර ලංජකය ලංසම්ලන්ා යන් ලංඇති ලං   ලං න සන්වින් ලංතවූවූව දී ලංපුද්ගකයන් ලංළ න් ලං ද න්  ලං වඩි ලංවැදී ලං
මිය ලංගිය ලංඅත  ලංකිහිපාර ලං ද න්  ලංළ වේක ලංකැබූසම ලං න්ජන් ලං ේමනේයව ලංමසතේ ලං2014 ලංවර් දී ලං න වලවේ ලංසවූ ලංවැනි ලං
වතේවටවූ ලං ජනප්රියම ලං නළුවේ ලං කස ලං වූරී ලං පාරවූ ලං වියම ලං  ලං දැන්වීම් ලං පුවුවව ලං න ගටම ලං ප්රදර්ශනය ලං කිරීමට ලං නම් ලං ඉන් ලං
‘අවනීති  ලං ජවුවන් ලංනිුවවවූ ලංවළ ලංයු් ති  ලංපුන ේගමනය’ ලංයන්න ලංඉවවූ ලංකිරීමට ලං පාර ීසිනයට ලංඅවශය ලං   ලංලව ලං
මේාය ලංවේර්තේ ලංව ළිය13ම ලං

9. ෆලෝක තවෙණ සමුුවවට ආ ිදෆයෝජිතයන් විසින් සංවිධානය කළ මාධය මුව අමාතයවරෆයු විසින්
ත නම් කිරීම.
නයිජීරියේ  ලං ල වෝ ලං ස ේම් ලං සටන්වේමීන් ලං විිනන් ලං පාරේසල් ලං ෂ්යේවන් ලං 300 ලං වට ලං ආසන්න ලං සාඛයේව්  ලං පාරැසැ  ලං
ගැනීම ලංිළිලඳව ලං2014 ලංමැයි ලංව ලංවන ලංන න ලංිනට ලං10 ලංවන ලංන න ලංද් වේ ලං ව ළඹ ලංදී ලංපාරැවති ලං කෝව ලංතුවණ ලංසමුළුවට ලංපාරැමිණි ලං
නි යෝජිතයන් ලංවිිනන් ලංසාවිාේනය ලංවළ ලංමේාය ලංසමුව ලංතුවණ ලංවටයුළ  ලංිළිලඳ ලංඅමේතය ලංලකස් ලංඅකසප් පාරුවම ලංමසතේ ලං
විිනන් ලංතසනම් ලංව න ලංකදී14.
" ම වුන්ට ලංයටි ලංඅදසස්  ලංති ලනවේ. ඒ ලංව ේම ලං ම් ලංිනදුවීම ලංතුවණ ලංසමුළුවට ලංඅදේළවූවය්  ලංනැසැ. එම ලංනිසේ ලං මම ලං
මේාය ලංසමුවට ලංඅිළ ලංඉල ලංන ය ලංයුළ යි ලංමම ලංහිතන් න් ලංනමම" යනු වන් ලංඅමේතයව යේ ලංමේායයට ලංපාරැවසූ ලංලව ලංවේර්තේ ලංවියම ලං
'' මය ලංඅ ප් ලංවැලසටසනම ලං කෝවය ලංඅ ප් ලංතවූවූවය ලංගැන ලංදැන ලංගන්න ලංන න්ම ලංඒ ලංව ේම ලං ම් ලංඅසේාේ ණය ලංිළිලඳව ලං
ප්රචේ ය ලං කිරීමට ලං අිළ ලං ලකේ පාර
වූළ  ලං වනවේ”ම ලං යනු වන් ලං තුවණ ලං නි යෝජිත යෝ ලං ප්රවේශ ලං වළසම ලං සමුළුවට ලං
පාරැමිණි ලං නි යෝජිතයන් ලං ව්ඩලේයම්  ලං විිනන් ලං 'Bring back our girls' යනු වන් ලං සටසන් ලං    ලං පුවුව ලං රැ ගන ලං
අමේතයව යේ ේ ලංතී ණයට ලංවිුවද්ාව ලංවි ෝාතේ ලංවයේපාරේ ය් ද ලංපාරවවූවන ලංකදී, ලං

මේාය ලංසමුව ලංපාරැවැවූවීම ලංතසනම් ලංකිරීම ලංිළිලදව ලංජේතයන්ත  ලංනි යෝජිතයන් ලංවිිනන් ලංතුවණ ලංසමුළු
2014 ලංමැයි ලං09ම ලං(ාේයේරූපාරය ලං- ලංසාඛ ලංවිදේනගම ලං)

දී ලංවළ ලංවි

ෝාතේවයම ලං

12

https://www.srilankamirror.com/news/14943-police-remove-ranja-s-cutouts (Last accessed on 10th June 2014)
http://lankaenews.com/English/news.php?id=14217 (Last accessed on 10th June 2014)
14
http://www.ceylontoday.lk/51-63517-news-detail-african-delegates-protest-at-bmich.html (Last accessed on 10th
13

June 2014)

ඉන්

ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදවූත ලං ් න්ද්රය – informcolombo@gmail.com

7

ඉන්ෆ ෝම්

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

10. රජාය යටෆත් පාලනය වන ුහවත්පතක් වන ෆේලි ිදවුස් ුහවත්පත විසින් රාජාය ෆනුවන සංවිධානයකට
හිළිතුවෙ දීමට ිති අයිතිය ප්රතික්ෆෂේප කිරීම
ජේතිව ලංසේම ලංම්ඩලක  ලං(NPC) ලංවිාේයව ලංඅාය් ව ලංආචේර්ය ලං ජසේන් ලං පාර ර් ේ ලංිළිලඳව ලං ේලි ලංනිවුස් ලංපුවවූපාරත ලං
පාරළ ලං ව න ලං කද ලං පාරෞද්ගලිව ලං දවරීසසගත ලං ප්රවේශය ලං ිළිලඳව ලං ඒ ලං මසතේට ලං ඇති ලං ිළිළ ුව ලං දී ම් ලං අයිතිය ලං අදේළ ලං
පුවවූපාරත ලං විිනන් ලං ප්රති්  ිපාර ලංව න ලං කදීම ලං වළ වැකි  ලං සස ලං ප්රාේන ලංවි ශිේාග ලං ලිිළය ලං ළ ළ ලං සේව්ඡාේවට ලං ලඳුන් ලං    ලං
පුද්ගක යකුට ලං ම සි ලංිළිළ ුව ලංදී ම් ලංඅයිතිය ලංකලේ ලං න දීම ලංමේාය ලංආචේ  ලංාර්ම ලංඋල්කාඝණය ලංකිරීම්  ලංලව ලංජේතිව ලං
සේම ලංම්ඩලකය ලංප්රවේශ ලංව  ලංිනටි ය15. මම ලං පාරෞද්ගලිව ලංදවරීසසගත ලංප්රවේශයට ලංපාරදනම ලං    ලංයුද ලංවිජයග්රසණ ලං
සැමුවම් ලංන නය්  ලං වනුවට ලංජේතිව ලංඅනුස්ම ණ ලංන නය්  ලංපාරැවැවූවීම ලංිළිලඳ ලංජේතිව ලංසේම ලංම්ඩලකය ලංවිිනන් ලංඉන රිපාරවූ ලං
ව න ලංකද ලංඅදසසකිම ලංජේතිව ලංසේම ලංම්ඩලක  ලං මම ලංඅදසස ලංසම්ලන්ා යන් ලං ේලි ලංනිවුස් ලං හි ලංවර්තෘව යේ ලංවිිනන් ලං
ජේතිව ලං සේම ලං ම්ඩලක  ලං විාේයව ලං අාය්  ලං ආචේර්ය ලං ජසේන් ලං පාර ර් ේ ලං මසතේව ලං පාරෞද්ගලිවව ලං වි චනය ලං
ව මින් ලංවළ වැකිය්  ලංසස ලංවි ශිේාග ලංලිිළය්  ලංපාරළ ලංව ළියම ලං ලං

C. සමාගමෆේ ිදද ස ල්ලලංණණය කිරීම්
11. ෆලෝක කම්කවෙ දිනය හිළිනඳව රජාරට විශ්ව විදයාලය විසින් සංවිධානය කළ සම්මන්ත්රණයට නාධා
පැමිණවීම.
2014 ලංමැයි ලං05 ලංවන ලංන න ලං ජ ට ලංවිශ්ව ලංවිදයේක දී ලංපාරැවැවූවීමට ලංනියමිතව ලංතිබූ ලං කෝව ලංවම්වුව ලංන නය ලංිළිලඳ ලං
සම්මන්ත්රණය ලංසඳසේ ලංඅවස  ලංකලේ ලංදීම ලංවිශ්ව ලංවිදයේකයය ය ලංපාරරිපාරේකනය ලංවිිනන් ලංප්රති්  ිපාර ලංව න ලංකදීම ලංඅන්තර් ලං
විශ්ව ලංවිදයේකය ය ලංෂ්ය ලංලක ලංම්ඩලක  ලංවැඳවුම්වුව ලං මම ලංසම්මන්ත්රණය ලංඇමතීමට ලංනියමිතව ලංතිබූ ලංනිසේ ලං මම ලං
සම්මන්ත්රණය ලංවැළැ්    ලංලව ලංප්රවේශ ලංවියම ලං ව සි ලංවුවද ලංඅදේළ ලංසම්මන්ත්රණය ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංභූමි යන් ලංිළටතදී ලං
පාරැවැවූවිණිම ලං ලං

12. විශ්ව විදයාල ෂ්ෂයයන්ෆේ විෆරෝධතා රැලියක් නවතා දැීමමට ෆපුීසසිය විසින් අධිකරණ ිදෆයෝගයක්
ලනා ගැනීම
මැයි ලං0ක ලංවන ලංදේ ලංපාරැවැවූවීමට ලංනියමිතව ලංතිබූ ලංවි ෝාතේ ලංරැිය ලංතසනම් ලංව මින් ලං සස ලංඅන්තර් ලංවිශ්ව ලංවිදයේකය ය ලං
ෂ්ය ලංලක ලංම්ඩලක  ලංක්රියේවේරීන් ලං1ක ලං ද නකුට ලංවිුවද්ාව ලං පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලං2014 ලංමැයි ලං0ව ලංවන ලංන න ලංඅධිව ණ ලං
නි යෝගය්  ලංකලේ ලංගන්නේ ලංකදීම ලං ම් ලංනි යෝග  ලංිළටපාරවූ ලංමැයි ලං0ව ලංවන ලංන න ලංෂ්ය ලං න්වේිනවේගේ වකට ලං ලදේ ලංසැ  ලං
ඇතම ලං ලංවි ෝාතේ ලංරැලිය ලංපාරැවැවූවීමට ලංනියමිතව ලංතිබු න් ලං කෝව ලංතුවණ ලංසමුළුව ලංපාරැවවූ ලං   ලංවේකය ලංඅත ළ   ලංවීම ලං
මම ලං තසනම් ලං නි යෝගයට ලං සිළ  ලං වියම ලං ෂ්ය ලං ක්රියේවේරීන් ලං බිය ලං වැද්දවීම ලං සඳසේ ලං කිහිපාර ලං ව ්  ලං  ලං පාර ීසිනය ලං විශ්ව ලං
විදයේක ලංෂ්යයන් ේ ලංනි වස් ලංවකට ලංපාරැමිණ ලංඇති ලංඅත  ලංඇතැමුන් ලං ේ ලංනි වස්වකට ලං පාර ීසිනය ලංසය ලංවතේව්  ලංපාරමණ ලං
පාරැමිණ ලංඇතම ලංෂ්යයින් ලං1ක ලං දනේ ලංඅතඅලාගුවට ලංගැනී මන් ලංපාරවිව ලංද ලංඅවූඅලාගුවට ලංගැනී ම් ලංව න්ළ ව්  ලංසමග ලං
පාර ීසිනය ලං විශ්ව ලං විදයේකය ය ලං ෂ්ය ලං ලක ලං ම්ඩලක  ලං වැඳවුම්වුව ේ ලං නිවසට ලං ග ස් ලං ඇතම ලං අවූඅලාගුවට ලං ගවූ ලං
ෂ්යයන් ලං1ක ලං දනේ ලංපාරවිව ලංඇපාර ලංමත ලංමුදේ ලංසරින ලංකදීම ලං

13. ෂ්ෂය විෆරෝධතාකවෙවන් ෆපුීසසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගැනීම ස ප ර දීම
2014 ලංමැයි ලං1ව ලංවන ලංන න ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංෂ්යයන් ලං1ක ලං ද නකු ලං පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලංඅවූඅලාගුවට ලංගවූ ලංඅත  ලංඉන් ලංකිහිපාර ලං
ද නකුට ලං පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලංපාරස  ලංදී ලංඇතම ලංඑහිදී ලංිනදු   ලංළ වේක ලං සිළ  වන් ලංෂ්යයන් ලංිනවු ලං ද නකු ලං ව ළඹ ලංජේතිව ලං
ෝසකට ලංඇළ ළවූ ලංවළ ලංඅත  ලං ෝසල් ලංගත ලං න    ලං ලංළ වේක ලංකැබූ ලංතවවූ ලංෂ්යයන් ලං ද දනකු ලංද ලංිනටි ලංලව ලංෂ්ය යෝ ලං
ප්රවේශ ලංව  ලංිනටියසම ලං මම ලංප්රවේශය ලං පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලංප්රති්  ිපාර ලංව න ලංකදී16ම ලං
“ිනවිල් ලංඇඳුමින් ලංසැ විණු ලංපුද්ගක යෝ ලංඔවුන්ට ලං(ෂ්යන්ට) ලංමසජනයේ ලංලකේ ලංිනටිය ලංදී ලංප්රිනද්ධි  ලංපාරස  ලංදී ලං පාර ීසිනයට ලං
අ න් ලංගියේම ලංඔවුන්ව ලං ව ටුව ලංම සිස්ත්රේවූ ලංඅධිව ණ  ලංතිලිණ ලංගම ේ ලංමසතේ ලංඉන රි  ලංඉන රිපාරවූ ලංව න ලංවිට ලංපාරවේ ලං
ඔවුන් ේ ලං ිනුවුවවලින් ලං ල් ලං ගකමින් ලං තිබුණේ” ලං මේායයට ලං අදසස් ලං දැ්  ලං    ලං අන්තර් ලං විශ්ව ලං විදයේකය ය ලං ෂ්ය ලං ලක ලං

15

http://srilankabrief.blogspot.ch/2014/05/sri-lanka-govt-flagship-english-daily.html#more (Last accessed on 10th

June 2014)
16

http://www.sundaytimes.lk/140518/news/ahs-undergraduate-activists-assaulted-in-police-custody-andhospitalised-99597.html (Last accessed on 10th June 2014)
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 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

ම්ඩලක  ලංප්රවේශව කහිුව ලංමධුසාඛ ලංපාරැවවි යම17ම ම් ලංඅත  ලංපාරේපමේකේ ලංවේකය ලංවස  ලං4්  ලං   ලංසම ලං සෞඛය ලංඋපාරේධි ලං
පාරේපමේකේව ලංවස  ලංළ නව ලංසේමේනය ලංඋපාරේධිය්  ලංලවට ලංපාරවූ ලංකිරීමට ලංඑ හිව ලං ප් ේ දණිය ලංවිශ්ව ලංවිදයේකය ය ලංසම ලං
සෞඛය ලංීඨප  ලංෂ්ය යෝ ලං න වලවේ ලංඋද් ඝෝණ  ලං ය දමින් ලංිනටිතිම ලංසම ලං සෞඛය ලංඋපාරේධිය ලංතවූව යන් ලංපාරසළ ලං
සළීම ලංිළිලඳව ලංසම ලං සෞඛය ලංෂ්ය ලංසාගමය ලං(AHSSU) ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංප්රතිපාරේදන ලං ව මින් ලංසභේවට ලංසස ලංඋසස් ලං
අායේපාරන ලංඅමේතයව යේට ලං චෝදනේ ලංඑල්ක ලංව යි18ම

පාරස දීමට ලංක්  ලං   ලංඑ්  ලංෂ්ය ය්  ලං(ාේයේරූපාරය ලං- ලංකාවේ ලං් රූවූ)

සම ලං සෞඛය ලං උපාරේධි  ලං ගුණේවූමවභේවය ලං සස ලං වේක ලං සීමේව ලං අඩු ලං කිරීම ලං ිළිලඳව ලං ෂ්යයන් ේ ලං වි ෝාතේවය ලං
සේාේ ණ ලං ලවවූ, ලං ම වුන් ලං මේස ලං ළ නවට ලං අධිව ලං වේකය්  ලං තිස් සි ලං අදේළ ලං ආයතන ලං දැනුවවූ ලං ව  ලං ඇති ලං නමුවූ ලං
ඔවුන් ගන් ලං කිිනදු ලං ප්රතිචේ ය්  ලං ම ත්  ලං කැබී ලං න මැති ලං ලවවූ ලං විශ්ව ලං විදයේක ලං ආචේර්යවුවන් ේ ලං සාගම  ලං
සභේපාරති ලංචන්ද්රගුප්ත ලං වූනුව  ලංමසතේ ලංප්රවේශ ලංව  ලංිනටි ය19ම ලං

14. ඒකානේධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානෆේ මැයි දින රැලිය සද ා ෆවන්කර තිබුණ ස්ථානය අහිමි කිරීම
ිනය ලංමැයි ලංන න ලංරැලිය ලංසඳසේ ලං පාර  ලංවස  ලංවකදී ලං මන් ලංසයිේ ලංපාරේ්  ලං වෝනර් ලංිළටිය ලං වන් ලංව  ලංඇති ලංලව ලං පාර ීසිනය ලං
තමන්ට ලං වේචිවව ලංදැන්   ලං ලව ලංවෘවූතීය ලං සාගම් ලංනේයව යෝ ලංඉන් ෝම් ලං ආයතනය ලං වත ලංපාරැවසූසම ලං ව සි ලං වුවවූ ලං
පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලං ජයට ලංපාර් පාරේතී ලංවෘවූතීය ලංසමිතියවට ලංඔවුන් ේ ලංමැයි ලංන න ලංරැලිය ලංසඳසේ ලංඅදේළ ලංිළටිය ලංකලේ ලංදී ලංඇති ලං
ලවවූ ලං ිනය ලං මැයි ලං න න ලං රැලිය ලං සයිේ ලං පාරේ්  ලං ිළටි දී ලං පාරැවැවූවීම ලං නැවැවූවීම ලං සඳසේ ලං පාර ීසිනය ලං විිනන් ලං අධිව ණ ලං
නි යෝගය්  ලං කලේ ලං ගන ලං තිබූ ලං ලවවූ ලං ඒවේලද්ා ලං වෘවූතීය ලං සමිති ලං සාාේනය ලං කියේ ලං ිනටීම ලං තවද ලං සයිේ ලං පාරේ්  ලං ිළටියට ලං
කි කෝමීටර් ලංගණනේවවට ලං මසේ ලං ව ම්පාරඥ්ඤවීන ය ලංමා ලංසන්ධි දී ලං මම ලංමැයි ලංන න ලංරැලියට ලං පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලංලේාේ ලං
එල්ක ලං ව  ලං ඇති ලං අත  ලං පාරවිව, ලං අධිව ණ ලං නි යෝගය ලං උල්කාඝණය ලං ව  ලං ඇති ලං ලව ලං ද් වමින් ලං වෘවූතීය ලං සමිති ලං
නේයවයන් ලං ති ද නකුට ලං එ හිව ලං චෝදනේ ලං එල්ක ලං ව  ලං ඇතම ලං ම් ලං ිනදුවීම ලං වබ් ලං අලවි ලං කිහිපාරය් ද ලං වේර්තේ ලං ව  ලං
තිබුණි20ම ලං

17

http://www.sundaytimes.lk/140518/news/ahs-undergraduate-activists-assaulted-in-police-custody-andhospitalised-99597.html (Last accessed on 10th June 2014)
18 http://www.nation.lk/edition/news-online/item/20986-ahs-students-fight-for-four-yeardegree.html#sthash.yEL8BHg8.dpuf (Last accessed on 10th June 2014)
19 http://www.lankanewspapers.com/news/2014/5/87995.html (Last accessed on 10th June 2014)
20 http://www.srilankannursing.net/May%20day%202014.html ((Last accessed on 10th June 2014)) – in Sinhalese
ඉන්
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ඒවේලද්ා ලංවෘවූතීය ලංසමිති ලංසන්ාේන  ලංමැයි ලංන න ලංරැිය ලං ව ම්පාරඤ්ඤවීන ය ලංවීන  දී ලං පාර ීසිනය ලංවිිනන් ලංඅවහි  ලංකිරීම ලං ලං
(ාේයේරූපාරය ලං- ලංNurse Karapitya face book)

15. වැඩ වර්ජානෆේ ිදරත වුණ ෆ ු්ලසිම් කම්කවෙවන් ට ප ර දීම
ිනය ලං සිවේ ලං ධූ ය ලං ස්ථි  ලං ව න ලං මන් ලං ඉල්කේ ලං වෘවූතීය ලං සමිති ලං ක්රියේමේර්ගයව ලං නියැලුණු ලං ස ල්ිනම් ලං ආයතන  ලං
වම්වුවවන් ලං වත ලංමැයි ලං24 ලංවන ලංන න ලංගේල්ක ලං ස ල්ිනම් ලංවර්මේන්තශේකේව ලංඉන රිිළට ලංදී ලංමැ  ලංව්ඩලේයම්  ලංවිිනන් ලං
පාරස  ලං දනු ලංකැබීයම ලංඅන්තර් ලංවම්වුව ලං සිවවයන් ේ ලංසාගම  ලං ජය්ප ලංනි යෝජය ලංසභේපාරති ලං සෝමදේස ලංවී ළ ාග ලං
ස සෝද යේ ලංකියේ ලංිනටි  ලංපාරස  ලංදීම ලං සිළ  වන් ලංඑ්  ලංවම්වුව වකු ලං ෝසල් ලංගත ලංකිරීමට ලංිනදු ලං   ලංලවයි21ම
වස  ලං 15වට ලං අධිව ලං වේකය්  ලං සිවය ලං කිරී මන් ලං පාරවිව ලං ද ලං සිවේ ලං ධූ ය ලං ස්ථි  ලං න කිරීම ලං සිළ  වන් ලං පුවූතකම ලං
අුවව් කුඩුව ලංසස ලංගේල්ක ලං ස ල්ිනම් ලංවර්මේන්තශේකේවක ලංවම්වුවවන් ලං500වට ලංආසන්න ලංිළරිස්  ලංවෘවූතීය ලංසමිති ලං
ක්රියේමේර්ගවක ලංනියැලුණසම ලං ව න්ත්රේවූ ලංපාරදනම ලංයට වූ ලංලදවේ ලං ගන ලංඇති ලං සිවවයන් ේ ලංපාරැය ලං8 ලංවැල ලංවේකය, ලං ලං
ස්ථි  ලං තන ලං සස ලං අතිවේක ලං දීමනේ ලං ප්රති්  ිපාර ලං වී ලං ඇති ලං අත , ලං සිවව ලං භේ වේ  ලං අ මුදකට ලං සස ලං අර්ථසේාව ලං
අ මුදකට ලංමුදල් ලංලැ  ලංකිරී ම්දී ලංදූණ ලංවාචේ ලංිනදු ලංවී ලංඇති ලංලව ලංවෘවූතීය ලංසමිතිය ලංකියේ ලංිනටීම ලං ලං

D. විපක්ෂ ෆේශපාලන පක්ෂ මර්දනය කිරීම
16. අමාතයවරෆයු විසින් රාජාය ෆරෝහී ක ක්රියාවක් සඳ ා රවිඩ ජාාතික සන්ධානයට ෆදෝදනා එ්ලල කිරීම
ද්රවිල ලංජේතිව ලංසන්ාේනය ලං ේජය ලංවි ෝන  ලංයැයි ලංපාරවසමින් ලං ේලි ලංනිවුස් ලං පුවවූපාර වූ ලංපාරළ ලං   ලංප්රවෘවූතිය්  ලංආ ් ව ලං
අමේතයේාශ ලං වබ් ලංඅලවි  ලංනැවත ලංපාරළ ලංව න ලංකදීම ලංවි ද්ශ ලංත්රස්තවේදී ලංව්ඩලේයම් ලංසස ලංදමිළ ලංලයස් පාරෝ ේව ලංසමග ලං ලං
සම්ලන්ාවම් ලංඇති ලංපුද්ගකයන් ලංසස ලංසාවිාේන ලං ව හි ලංපාරනවේ ලංඇති ලංතසනම ලංඉවවූ ලංව න ලං මන් ලං න යකුවූ ලං
යෝජනේ ලංසම්මත ලංකිරීම ලංමගින් ලංද්රවිල ලංජේතිව ලංසන්ාේනය ලංආ්ඩඩුක්රම ලංවයවස්ථේව ලංයට වූ ලං දුවණු ලං ේජය ලංවි ෝන  ලං
ක්රියේවව ලංනි ත ලංවන ලංලවට ලං ේජය ලංපාරරිපාරේකන ලංසස ලංස්ව ද්ශ ලංවටයුළ  ලංඅමේතයව යේ ලංවළ ලංප්රවේශය්  ලංඋපුටේ ලංද් වමින් ලං
මම ලංප්රවෘවූතිය ලංපාරළ ලංවිය22ම
21

http://www.unions.lk/site/index.php?option=com_content&view=article&id=247:thug-attack-on-holcimemployees&catid=88:news&Itemid=1166 (Last accessed on 10th June 2014)
22 http://www.defence.lk/new.asp?fname=TNA_Says_UN_BAN_BAN_20140430_01 (Last accessed on 10th June
2014)

ඉන්
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ඉන්ෆ ෝම්

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

17. යාපනය නගර සභාෆම විපක්ෂ නායකෆේ ිදවසට ප ර දීම
යේපාරනය ලංනග සභේ  ලංවිපාර්  ලංනේයව ලං ජ ද්වන් ලංමසතේ ේ ලංනිවසට ලංමැයි ලං30 ලංවන ලංදේ ලංනන්නේඳුනන ලංව්ඩලේයම්  ලං
විිනන් ලංපාරස  ලං දන ලංකදීම ලං ලංයළ ුව ලංපාරැන  ලංවලින් ලංපාරැමිණි ලං ම් ලංිළරිස ලංනිව සි ලං ඉන රිපාරස ලංජ න්කයට ලංගල් ලංප්රසේ ය්  ලංඑල්ක ලං
ව  ලං ඇතම ලං මුල්කවයි් වේල් ලං අවසන් ලං සට න්දී ලං මිය ලං ගිය ලං ිළරිස ලං ිනහි ලං වළ ලං යුළ  ලං ලවට ලං යෝජනේව්  ලං ගන ලං ඒ ලං
සම්ලන්ා යන් ලං ජ ද්වන් ලංමසතේ ලංවටයුළ  ලංකිරීම ලං මම ලංප්රසේ යට ලං සිළ  ලං   ලංලව ලංදමිළ ලංමේාය ලංප්රවේශ ලංව  ලංිනටි ය23ම

18. රවිඩ ජාාතික සන්ධානෆේ සංවිධායකෆේ ිදවස ආරක්ෂක අංශ විසින් වටීසම
ආ ් ව ලංසමුදේ ලංවිිනන් ලංඋළ ුව ලංපාරළේවූ ලංසභේ  ලංසේමේජිව ලංපාරවිලතිිළදක ලංමසතේ ේ ලංකිලි න ්ඡචි  ලංතිුවනගර්හි ලං
ිළහිටි ලංනිවස ලංමැයි ලං28 ලංවැනි ලංන න ලංඋදමසන ලං4 ලංපාරමණ ලංිනට ලං8ම30 ලංද් වේ ලංවටකේ ලංපාරවු ල් ලංලිය ලංකියවිලි ලංපාරරී් ේ ලංව  ලංඇත24ම

E. දමිළ ප්රජාාව විසින් සිදු කළ සිහිපත් කිරීම් මර්දනය කිරීම
19. ආගමික ස්ථාන වලට අනතුවෙ ිගවීම; ප්රසිේධිෆේ සිහිපත් කිරීම් සිදු කිරීම ත නම් කිරීම
ඉරිදේ ලංන න  ලං කෝවය ලංපු ේ ලංිනටින ලංක්රිස්ත්රියේනි ලංජනතේව ලංිනය ලංආගමිව ලංස්ථේනවක ලංපාරැවැවූ වන ලංපූජේවන්ට ලංසසභේගී ලං
වුව ලංද ලංඉරිදේ ලංන නය්  ලං   ලංමැයි ලං18 ලංවන ලංන න ලංතමන්ට ලංිනය ලංආගමිව ලංස්ථේනවකට ලංයේම ලංආ ් ව ලංසමුදේ ලංවිිනන් ලංවළ් වේ ලං
ලූ ලංලව ලංපූජවවුවන් ලංඇළ ළු ලංකිහිපාර ලං ද න්  ලංඉන් ෝම් ලංආයතනය ලං වත ලංපාරැවසූසම ලංමැයි ලංමස ලං තවැනි ලංසති  ලංමුක ලං
ිනටම ලං ලංආගමිව ලංසස ලං පාර දු ලංස්ථේනවක ලංමළගිය ලංවුන් ලංිනහි ලංකිරීම ලංසස ලංමැයි ලං1ක ලංසස ලං18 ලංවන ලංන නවක ලංඝාපේ  ලංනේද ලංකිරීම ලං ලං
ආ ් ව ලංසමුදේ ලංවිිනන් ලංතසනම් ලංව න ලංකදී25ම ලංප්රිනද්ා ලංස්ථේනවක ලංමළ ලංගියවුන් ලංිනහි ලංකිරී ම් ලංවැලසටසන් ලංපාරැවැවූවීම ලං
සඳසේ ලංඅවස  ලං  ලංකලේ ලං න දන ලංලවවූ ලංජනතේවට ලංඅවශය ලංනම් ලංඔවුන් ේ ලංනි වස්වක ලං පාරෞද්ගලිවව ලංිනහි ලංකිරී ම් ලං
වටයුළ වක ලංනියැලිය ලංසැකි ලංලවවූ ලංයුද ලංසමුදේ ලංමේාය ලංප්රවේශව ලංුවවන් ලංවනිගසූරිය ලංමසතේ ලංමැයි ලං18 ලංවන ලංන න ලංමේායයට ලං
පාරැවසීය26ම ලං ජේතිව ලං ආ ් ේවට ලං සේනිය්  ලං ිනදු ලං විය ලං සැකි ලං නිසේ ලං එම ලං ිනහි ලං කිරී ම් ලං වැලසටසන් ලං නවවූවේ ලං දැමූ ලං ලව ලං
පාර ීසිනය ලංපාරවිව ලංපාරැවසීය27.

20. ආගමික සැමවෙම් වලට නාධා එ්ලල කිරීම ස
නැවැත්වීම

ත නම් කිරීම; ම ජාන ිදෆයෝජිතයන්

ිනය ලංසැමියේ ලංසස ලංමිය ලංගිය ලංඥේතීන් ලංිනහි ලංකිරීම ලංසඳසේ ලංහින්දු ලංපූජස්ථේනයවට ලංඇළ ළු ලංවීමට ලංයේ ම් ලංදී ලංආ ් ව ලංසමුදේ ලං
සේමේජිවයන් ලං විිනන් ලං තමන්ට ලං අසභය ලං වචන යන් ලං ලැන ලං වැදුණු ලං ලවට ලං උළ ුව ලං පාරළේවූ ලං සභේ ලං මන්රීනිය්  ලං සස ලං
එල්මටීමටීමඊ ලං සටන්වේමීන් ලං සමුදේවට ලං යටවූ ලං    ලං 2009 ලං මැයි ලං 18 ලං වන ලං දේ ලං ිනට ලං අළ ුවදසන්ව ලං ිනටින ලං සටන්වේමී ලං
නේයව යකු ලං ේ ලං බිරිඳ ලං වන ලං ආනන්න  ලං සෂ්ා න් ලං මසවූමිය ලං පාරැවවිවේය28ම ලං ම් ලං න න දී ලං මළගිය ලං වුන් ලං ිනහි ලං කිරීම ලං
වනු වන් ලංආගමිව ලංවතේවවූවකට ලංසසභේගි ලං   ලංජනයේ ලංසස ලංදමිළ ලංප්රජේව ලංළ ළ ලංකිිනයම් ලංනේයවවූවය්  ලංද න්නන් ලං ලං ලං
එ්  ලංරැස්ව ලංිනටි ලංස්ථේනවක ලංආ ් ව ලංසමුදේ ලංසේමේජිවයන් ලංද ලංඑම ලං සනඟ ලංළ ළට ලංමිශ්රවී ලං ලංිනටි ලංලව ලංවේර්තේ ලංවිය29ම ලං
එ සිම ලං කිිනයම් ලං ව්ඩලේයම්  ලං විිනන් ලං දමිළ ලං ද්ශපාරේකනඥයින්ට ලං අසභය ලං වචන යන් ලං අමතන ලං සස ලං ඔවුන් ේ ලං
ආගමිව ලංවතේවවූවකට ලං ය දේ ලංගන්නේ ලං පාර ල් ලං ගඩි ලංල කන් ලංපාරේගේ ලංදමන ලංආවේ ය ලං ලංදමිළ ලංමේාය ලංකිහිපාරය්  ලංවිිනන් ලං
අන්තර්ජේක  ලංපාරක ලංවළ ලංවීඩි යෝ ලංදර්ශන ලංවලින් ලංද් වනු ලංකැබිණිම ලං පාර ල් ලංගැසීම ලංෂ්ව ලංභ් තිවයන් ේ ලංආගමිව ලං

23

http://www.tamilcnn.ca/house-rajadevan-attacked-inviting-mullivaikkaal-remembrance-day.html (Last

accessed on 10th June 2014)
24

http://www.lankasrinews.com/view.php?22AOlv2acJ5YAe4e4eMMc02aAmB3dd3PBmc30366AY2e4UY550ca2
lOId3 (Last accessed 5th June 2014)
25

http://www.globaltamilnews.net/GTMNEditorial/tabid/71/articleType/ArticleView/articleId/107107/language/enUS/article.aspx (Last accessed on 10th June 2014)
26 http://www.sundaytimes.lk/140518/news/memorials-blood-donation-banned-in-north-east-99572.html (Last
accessed on 10th June 2014)
27

http://www.adaderana.lk/news/war-remembrance-service-a-threat-to-harmony-police- (Last accessed on 10th

June 2014)
28

http://www.reuters.com/article/2014/05/18/us-sri-lanka-war-celebrations-idUSBREA4H09B20140518 (Last

accessed on 10th June 2014)
29

https://www.youtube.com/watch?v=x0iqbamHavc (Last accessed on 10th June 2014)
ඉන්

ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදවූත ලං ් න්ද්රය – informcolombo@gmail.com
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ඉන්ෆ ෝම්

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

වතේවවූවලින් ලං එවකි30ම ලං ිනහිකිරී ම් ලං වැලසටසන්  ලං සඳසේ ලං දමිළ ලං ජේතිව ලං සන්ාේන  ලං මන්රීවුවන් ලං විිනන් ලං
වවුනයේ  ලංසමූපාරවේ  ලංශේකේව ලං වන් ලංව  ලංතිබුණද ලං පාර ීසින  ලංඋපාර දස් ලංමත ලංඑය ලංඅවකාගු ලංව නු ලංකැබීය31ම

උළ ුව ලංපාරළේවූ ලංසභේ ලංනි යෝජිත ලංආනන්න  ලංසෂ්ා න් ලංමසවූමිය ලංිනය ලංඅළ ුවදසන් ලං   ලංසැමියේ ලං වනු වන් ලංආගමිව ලංවතේවවූ ලංිනදු ලං
කිරීම ලංආ ් ව ලංසමුදේ ලංවිිනන් ලංවළ් වේීසම ලංසම්ලන්ා යන් ලංතනි ලංපුද්ගක ලංවි ෝාතේවයව ලංනියැ කන ලංඅයුුවම ලං
(ාේයේරූපාරය: Tamil Gaurdian)

21. පළාත් ම ෆ්ලකම් කාර්යාලය අවහිර කිරීම; ුහෂ්ෆපෝප ාර පාගා විනාශ කර දැීමම
යේපාරනය ලංපාරළේවූ ලංමස ල්වම් ලංවේර්යේකය ලංඉන රිිළට ලංතිබූ ලංපු් පාරෝපාරසේ  ලං පාර ලිස් ලංනිකාේරීන් ලංවිිනන් ලංපාරේගේ ලංවිනේශ ලංව  ලං
දමන ලංකදීම ලංදමිළ ලං ද්ශපාරේකන ලංනේයවයින් ලංවිිනන් ලංදල්වේ ලංතිබුණු ලංවපුුව ලංපාරසන ලං පාර ලිස් ලංනිකාේරීන් ලංවිිනන් ලංවලේ ලංකුඩු ලං
ව  ලංදමන ලංආවේ ය ලංදමිළ ලංමේාය ලංවිිනන් ලංඅන්තර්ජේක  ලංපාරළ ලංව න ලංකද ලං වටි ලංවීඩි යෝ ලංපාරටයව ලංදැ්  ම ලං ම් ලංඅත  ලං
ිනහිකිරී ම් ලංවැලසටසනට ලං ද්ශපාරේකනඥයන් ලං සසභේගී ලංවීම ලංවැළැ් වීම ලං සඳසේ ලං උළ ුව ලං පාරළේවූ ලං සභේ ලං වේර්යේකයට ලං
පාර ලිස් ලංලේාව ලං ය දේ ලංතිබුණි32ම

22. ආරක්ෂක මුදා විසින් ුහවත්පත් ස ෆේශපාලන පක්ෂ කාර්යාලයක් අවහිර කිරීම
යේපාරන  ලංපාරළ ලංවන ලංප්රාේන ලංන නපාරතේ ලංදමිළ ලංපුවවූපාරත්  ලංවන ලංඋදයන් ලංපුවවූපාරවූ ලංවේර්යේකය ලංආ ් ව ලංසමුදේ ලංවිිනන් ලං
වටකනු ලං කැබූ ලං අත  ලං පුවවූපාරවූ ලං වේර්යේකයට ලං ප්ර ශ ලං වීමට ලං තිබූ ලං නේවකර් ලං පාරේ  ලං සස ලං වස්ළ රියේර් ලං පාරේ වල් ලං දවම ලං
සමුදේව ලංවිිනන් ලංඅවහි  ලංව න ලංකදීම ලංඑ සිම ලංඑම ලංපාරේ වල්වකට ලංඇළ ළු ලංවන ලංිනයලුම ලංපුද්ගකයන් ලංප්රශ්න ලංකිරීමට ලංභේජනය ලං
වළ ලංඅත  ලංඉන් ලංඇතැ ම්  ලංආපාරවි ලංස වේ ලංයවන ලංකදී33ම තවද යේල් ලංතින් කු ල් ලංපුවවූපාර වූ ලංයේපාරන ලංවේර්යේකය ලංද ලං
ආ ් ව ලංසමුදේ ලංවිිනන් ලංඅවහි  ලංව න ලංකදී34ම ලංමැයි ලං18 ලංවන ලංන න ලංඋදමසන ලංදමිළ ලංමසජන ලං පාර මු ්ඩ35 ලංසස ලංදමිළ ලං
ජේතිව ලංසන්ාේන  ලංවේර්යේක ලංආයුා ලංරැගවූ ලංවිශේක ලංසමුදේ ලංව්ඩලේයම් ලංවිිනන් ලංඅවහි  ලංව  ලංතිබුණි36ම ලංකිලි න ්ඡචි  ලං
ිළහිටි ලං දමිළ ලං ජේතිව ලං සන්ාේන  ලං වේර්යේකය ලං ද ලං ආ ් ව ලං සමුදේ ලං විිනන් ලං වට ලං ව නු ලං කැබූ ලං අත  ලං එහි ලං පාරැවති ලං ිනහි ලං
කිරී ම් ලංඋවූසවයට ලංසසභේගී ලංවීමට ලංපාරැමිණි ලංජනතේවට ලංවේර්යේකයට ලංඇළ ළු ලංවීමට ලංඉල ලං න දන ලංකදීම ලංඉන් ලංඅනතුවව ලං
ජනතේව ලංක්රි්ණන් ලංහින්දු ලං ව වික ලංඅසකට ලංරැස්වී ලංමළ ලංගිය ලංවුන් ලංිනහි ලංව නු ලංකැබූසම

30
31

https://www.youtube.com/watch?v=6-WVmXDidOU (Last accessed on 10th June 2014)
http://www.sundaytimes.lk/140518/news/memorials-blood-donation-banned-in-north-east-99572.html (Last

accessed on 10th June 2014)
32
33

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37215 (Last accessed on 10th June 2014)
http://www.dailymirror.lk/news/47226-roads-blocked-in-jaffna.html (Last accessed on 10th June 2014)

34

http://www.globaltamilnews.net/GTMNEditorial/tabid/71/articleType/ArticleView/articleId/107107/language/enUS/article.aspx (Last accessed on 10th June 2014)
35 http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=10940
(Last accessed on 10th June 2014)
36 http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=10942 (Last accessed on 10th June 2014)
ඉන්
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ඉන්ෆ ෝම්

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

23. ෆ්ල පරිතයාග කිරීම වැළැක්වීම; යාපනය ෆරෝ ෆ්ල ෆ්ල නැංුව වසා දැීමම
මැයි ලං18 ලංවැනිදේ ලං ල් ලංපාරරිතයේග ලංකිරී ම් ලංවැලසටසන් ලංද ලංඅවහි  ලංව න ලංකදීම ලං ල් ලංපාරරිතයේග ලංකිරී ම් ලංවැලසටසන්වකට ලං
සස යෝගය ලං න ද් වන ලං මන් ලං යේපාරනය ලං මස ලං ෝසකට ලං සස ලං සවි ලං ෝසල්වකට ලං පාර ීසිනය ලං විිනන් ලං දැනුම් ලං දී ලං
තිබුණිම ලංමැයි ලං18 ලංවනදේ ලංජනතේව ලං ල් ලංපාරරිතයේග ලංකිරී මන් ලංවැළැ් වීම ලංසඳසේ ලංයේපාරනය ලං ෝස ල් ලං ල් ලංපාරරිතයේග ලං
කිරී ම් ලංඅාශය ලංසමුදේව ලංවිිනන් ලංවසේ ලංදැමූ ලංලව ලංවේර්තේ ලංවිය37ම

24. යාපනය විශ්ව විදයාලය වසා දැීමම
මැයි ලං1ව ලංවන ලංන න ලංිනට ලං20 ලංවන ලංන න ලංද් වේ ලංයේපාරනය ලංවිශ්ව ලංවිදයේකය ලංවසේ ලංදමන ලංලව ලංමැයි ලං5 ලංවන ලංන න ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලං
ජිස්ට්රේර්ව යේ ලංවිිනන් ලංලිිළය්  ලංමගින් ලංදැනුම් ලං දනු ලංකැබීයම ලං ලංවසේදැමීම ලංසඳසේ ලංකිිනදු ලං සිළ ව්  ලංඑහි ලංසඳසන් ලං    ලං
නැත38ම ලංයුද්ාේවසේන දී ලංමිය ලංගිය ලංපුද්ගකයන් ලං වනු වන් ලංිනහි ලංකිරී ම් ලංඋවූසවය්  ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංෂ්යයන් ලංවිිනන් ලං
සූදේනම් ලංව  ලංතිබුණ ලංඅත  ලංඑය ලංවැළැ් වීම ලංසඳසේ ලං ම සි ලංවිශ්ව ලංවිදයේකය ලංවසේ ලංදැමූ ලංලව ලංිනතිය ලංසැකියම ලං

25. යාපනෆේ දමිළ විශ්ව විදයාල ආදාර්යවවෙන්ට, ෂ්ෂයයින්ට ස ජානමාධයෆමදීන්ට මරණ තර්ජාන
යුද ලං ම ණ ලං ිනහි ලංකිරීම ලං සඳසේ ලංඋවූසේස ලං කිරීම ලං සිළ  වන් ලං යේපාරනය ලං විශ්ව ලංවිදයේක  ලං තෝ ේගවූ ලං ආචේර්යවුවන් ලං
කිහිපාර ලං ද නකුට, ලංෂ්ය ලංනේයවයින්ට ලංසස ලංජනමේාය දීන්ට ලංවිවෘත ලංම ණ ලංතර්ජන ලංඑල්ක ලංව  ලංඇත39ම ලංමැයි ලං18 ලං
වන ලංදේ ලං“ම  ලංබි ම් ලංආ ් ේව ලං වනු වන් ලංවැපාර ලං   ලංසටන්වේමීන් ේ ලං ලං ලංඅවසන් ලංනි දනය” ලංයනු වන් ලංසඳසන් ලං   ලං
පාර ස්ටර් ලං යේපාරනය ලං විශ්ව ලං විදයේක ලං භූමි  ලං අකවේ ලං තිබුණිම ලං යේපාරනය ලං විශ්ව ලං විදයේක ලං ආචේර්යවුවන් ේ, ලං ෂ්ය ලං
නේයවයන් ේ ලංසස ලංජනමේාය දීන් ේ ලංනම් ලංද ලං ලං මම ලං පාර ස්ටර්වක ලංඇළ ළවූ ලංවිය40ම

ම බි ම් ලංආ ් ේව ලං වනු වන් ලංවැපාර ලං   ලංසටන්වේමීන් ලංවිිනන් ලං ලදේ ලංසැරි ලංඅවසන් ලංනි

37
38

දනය ලං( ලංාේයේරූපාරය ලංTamil Canadian)

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=10945 (Last accessed on 10th June 2014)
http://srilankabrief.blogspot.ch/2014/05/why-should-tamils-speaking-of-war-be.html (Last accessed on 10th June

2014)
39

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=10974 (Last accessed on 10th June 2014)

40

http://www.lankasrinews.com/view.php?224YY5n2202SmBBd4eeoOOldcca0C6AAedddAeMMeaacallOU3e44
ZBmm3003c55YO23 (Last accessed on 10th June 2014)
ඉන්

ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදවූත ලං ් න්ද්රය – informcolombo@gmail.com
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ඉන්ෆ ෝම්

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං, 2014 මැයි

ත්රස්තවේදයට ලං සසය ලං දැ් වීම ලං ිළිලඳ ලං චෝදනේ ලං ව මින් ලං විශ්ව ලං විදයේක ලං ආචේර්යවුවන්ට ලං සස ලං ෂ්ය ලං නේයවයින්ට ලං
ම ණ ලංතර්ජන ලංඑල්ක ලංව මින් ලංමැයි ලං0ක ලංවන ලංදේ ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංභූමි  ලංඅවූපාරත්රිවේ ලංප්රදර්ශනය ලංව  ලංතිබුණිම ලං
2014 ලංමැයි ලං08 ලංවන ලංන න ලං ම්ජර් ලං ජන ේල් ලංඋදය ලං පාර ර් ේ ලංවිිනන් ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංඋපාරකුකපාරති, ලංීඨපේධිපාරතිවුව ලංසස ලං
ෂ්ය ලංනේයවයින් ලංඇළ ළු ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංපාරරිපාරේකනය ලංප්රවේශ ලංව ළි ලං 2014 ලංමැයි ලං18 ලංවන ලංන න ලං විශ්ව ලංවිදයේකය ලංළ ළ ලං
කිිනදු ලංිනහි ලංකිරී ම් ලංවැලසටසනවට ලංඉල ලං න දන ලංලවයිම ලංමළ ලංගිය ලංඅය ලංිනහි ලංකිරී ම් ලංඋවූසව ලංඑල්මටීමටීමඊ ලංනේයව ලං
ප්රභේව න් ලං ව ණනේ ලං කිරීම්  ලං සස ලං ත්රස්තවේදයට ලං සසය ලං දීම්  ලං සි ලං සකවන ලං ලව ලං ස තම ලං තව ලං දු ටවූ ලං ප්රවේශ ලං
ව ළිය41ම
ශේස්ත්රීඨප  ලංීඨපේධිපාරති ලංමසේචේර්ය ලංිනවනේදන් ලංමසතේට ලංඑල්මටීමටීමඊ ලංසාවිාේනය ලංනැවත ලංපාරණ ලංගැන්වීමට ලංවටයුළ  ලං
ව න ලං ලව ලංද් වමින් ලංනැවත ලං මම ලං තර්ජන ලං ඇළ ළවූ ලංපාරත්රිවේ ලං කලේ ලං දී ලං තිබුණිම ලං ද්ශපාරේකන ලංපාර් යව ලංනි යෝගය ලං
අනුව ලංවිදුවිවම් ලං න මැති ලංපුද්ගක ය්  ලංපාරරිගණව ලංසසේයව ලංතනළ  ට ලංලඳවේ ලංගැනීම ලංිළිලඳ ලංව ලංවවුන්ිනක  ලංදී ලං
විුවද්ාවූවය ලං ප්රවේශ ලං වළ ලං එවම ලං පුද්ගකයේ ලං ිනවනේදන් ලං මසතේයම ලං මය ලං අවවල් ලං ක්රියේව්  ලං කස ලං පාරවසමින් ලං ඔහු ලං
වවුන්ිනකය ලංවි චනය ලංව ළිය42ම

26. යාපනය විශ්ව විදයාල ආදාර්යවවෙන්ෆේ සංගමෆේ සභාපතිෆගන් ප්රශ්න කිරීම
යේපාරනය ලංවිශ්ව ලංවිදයේක ලංෂ්යයන් ලංවිිනන් ලං2014 ලංමැයි ලං20 ලංවන ලංදේ ලංිනහි ලංකිරී ම් ලංඋවූසවය්  ලංපාරවවූවනු ලංකැබීයම ලං මම ලං
උවූසවය ලං සාවිාේනය ලං කිරී ම්දී ලං කලේ ලං  ලං දුන් ලං දේයවවූවය ලං  ලං ිළිලඳව ලං යේපාරනය ලං විශ්ව ලං විදයේක ලං ආචේර්යවුවන් ේ ලං
සාගම  ලංසභේපාරති ලංආචේර්ය ලං ේසකුම න් ලංමසතේ ගන් ලංත්රස්ත ලංවිමර්ශන ලංඒවවය ලංවිිනන් ලංප්රශ්න ලංව න ලංකදී43ම ලං

27. වාර්ෂික සිහි කිරීෆම් ලත්සවය සම්නන්ධෆයන් කෆතෝලික පූජාකවරෆයුෆගන් මුදාව ප්රශ්න කිරීම
යුද්ා  ලං අවසන් ලං න න  ලං දී ලං මිය ලං ගිය ලං කිි න ්ඡචි  ලං උුවති පු ම් ලං ව තෝලිව ලං පාරල්ලි  ලං හිටපු ලං භේ වේ  ලං
පූජවව යේ ලංසස ලංමිය ලංගිය ලං සවි ලංපුද්ගකයන් ලං වනු වන් ලංපාරවවූවන ලංවේර් දව ලංිනහි ලංකිරී ම් ලංඋවූසවයට ලංන න ලං දවවට ලං
පාර  ලං එම ලං පාරල්ලි  ලං වවූමන් ලං භේ වේ  ලං පූජවව යේ ගන් ලං ආ ් ව ලං සමුදේ ලං ප්රශ්න ලං ව නු ලං කැබිණි44ම ලං මම ලං
ිනහිකිරී ම් ලංඋවූසවය ලංආ ම්භ ලං   ලං2010 ලංවස ර් ලංිනටම ලංඑයට ලංසභභේගී ලං   ලංඋළ ුව ලංපාරළේ වූ ලංජීවවූ ලංවන ලංපූජවව යකු ලං
ම සි ලං පාරැවසීය ලං“අසීුවතේවයන් ලංසස ලංමර්දනයන් ලංසමු  ලංවුවද ලංමිය ලංගිය ලංපූජය ලංස වූජීවන් ලංිළයළ මේ ලං සිවය ලංවළ ලං
උුවති පු ම් ලං පාරල්ලිය ලං අසක ලං කුලේ ලං ස්මේ වය්  ලං සමදීමට ලං ප්ර ද්ශ  ලං ජනතේව ලං සමවූ ලං වී ලං ති ලනවේම ලං මව  ලං
ිනහිකිරීමට ලංන න ලං දවවට ලං පාර  ලංසමුදේ ලංභටයන් ලංකිහිපාර ලං ද නකු ලංශේන්ත ලං ේතිමේ ලංපාරල්ලියට ලංපාරැමිණ ලංඑහි ලංභේ  ලංවේ  ලං
පූජවළ මේව ලං ප්රශ්න ලං වළේම ලං ම් ලං උවූසවයට ලං ිළටතින් ලං පුද්ගකයන් ලං පාරැමි ණනවේ ලං දැයි ලං ඔවුන් ලං විමසේ ලං  ලං තිබුණේම ලං ම් ලං
උවූසවයට ලංපාරැමි ණන ලංිළරිස ලංපාරේකනය ලංකිරීමට ලං1ක ලංවන ලංදේ ලංකිලි න ්ඡචිය ලංසස ලංඋුවති පු ම් ලංඅත  ලංමේර්ග  ලංසමුදේ ලං
භටයන් ලංවිශේක ලංිළරිස්  ලං ය දවේ ලංතිබුණේ"
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