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සන්දර්භවේේීන මානව හිමිකම් තත්වය ගැන අධීක්ෂණය සහ වේල්ඛනගත කිරීමට වේමන්ම ප්රාවේද්යය, 

ජාතික සහ අන්තර්ජාතික තලයන්හිීන ලිඛිතව සහ වාචිකව එම තත්වය වාර්තා කිරීමටයි .එවේසේම 
ඉන්වේෆෝම් සිය අයිතිවාසිකම් නිතර සහ ක්රමානුූල වේලස උල්ලංඝණය වේවන  අවේනකුත් ප්රජාවන් සමග 
ද වැඩ කර ඇත .වර්තමානවේේ, ඉන්වේෆෝම් ඡන්ද නිරීක්ෂණය, ප්රකා නවේේ නිදහස සහ මානව හිමිකම් 

ක්රියාධ්රයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් වැඩ කරයි .ශ්රී ලංකාවේද, වේකාළඹ පිහිටා ඇති ඉන්වේෆෝම් ආයතනය 

වේද්යය ක්රියාධ්රයන්, කණ්ඩායම් සහ ජාල සමග වේමන්ම, කලාපීය( ආසියානු, සහ අන්තර්ජාතික මානව 
හිමිකම් ජාල සමග ද කිට්ටටුවේවන් කටයුතු කරයි . 
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ක්රමවේදදය 
 

වේම් වාර්තාව විසින් 2018 අවේේල් සිට ජුනි දක්වා කාලය ඇතුළත ශ්රී ලංකාවේද විසම්ුතිය මර්දනය සම් න්ධ් සුවිවේ ේෂී 

සිද්ිවල විසේතර සහ සාමානය රටාවන් ගැන වේතාරතුරු සපයයි. විධ්ායක සාරාං වේයන් සන්දර්භය විසේතර කරන අතර, 

රටාවන් වි ේවේල්ෂණය කිරීමත්, මාතෘකාව සම් න්ධ්වේයන් රජය සහ වේවනත් සම් න්ධ් පාර් ේව ද ඇතුළුව වේපාදු 

වේසායාගැීම් ඉිකයපත් කරයි. ඉන්පසුව මාතෘකා 4ක් යටවේත් සුවිවේ ේෂී සිද්ි 18ක් විසේතර වේකවේර්. ඉන්වේෆෝම් වේවත 

වාර්තා වු සිද්ි, ඉන්වේෆෝම් කාර්ය මණ්ඩලවේේ නිරීක්ෂණ සහ අත්දැකීම්, සහ මාධ්ය වාර්තා වේතාරතුරු මූලාශ්ර වේලස 

පදනම් කර වේගන වේම් වාර්තාව සකසා ඇත.  
  

විධායක සාරාාංශය  
 

උතුරු නැවේගනහිර අතුරුදහන් වූ පවුල්වල අඛණ්ඩ උද්වේඝෝෂණවලට ින 365ක් පිරීමත්, අතුරුදහන් වූවන්වේග් 

කාර්යාලයට විසින් පැවැත්වූ අදහසේ විමසීවේම් සාකච්ඡාවල ආරම්භීමත් පවතිද්ීන අතුරුදහන් ීම් මතවේේදාත්මක 

මානව හිමිකම් ගැටළුවක්  වට පත්විය. වේම් කාලවේේ,  නැවේගනහිර පළාවේත් උද්වේඝෝෂණය කළ පවුල්වලට 

වේපාලිසිවේයන්  ාධ්ා පැමිණි අතර, ජිීවා හි එක්සත් ජාතීන්වේග් වේගාඩනැිල්ලක අතුරුදහන් වූ පවුල්වල අය කතා 

කරමින් සිටි රැසේීමක් කඩාකප්පල් කරන ලීන. අතුරුදහන් වූ ජනමාධ්යවේදියකුවේග් බිකයඳට මරණ තර්ජන සහ වවරී 

ප්රකා වලින් පහරීනම් එල්ල කරන ලද්වේද්, 2016 වසවේර් උසාවිය තුළ ීන ඇයට තර්ජනය කිරීවේම් වරදට වරදකරු  වට 

ප්රකා  කළ අවසේථාවේද ය. නාවික හුදා නිලධ්ාරීන් අත්අඩංගුවට පත් නඩුවක අතුරුදහන් වූවන්වේග් පවුල් වේවනුවේවන් 

වේපී ීතිඥයකුට ද තර්ජනාත්මක දුරකථන ඇමතුම් ලැුනු  ව වාර්තා විය.  

 

එවේසේම ජනමාධ්යවේදීනන්ට ද අඛණ්ඩ ප්රහාරවලට, තර්ජන සහ හිකයහැරවලට ලක් ීමට සිදු විය. උතුවේර්, 

ජනමාධ්යවේදීනන් 4 වේදවේනකු කායික පහරීනම්, තර්ජන, ප්ර ේන කිරීම් සහ බිය ගැන්නීම්වලට ලක් ීමට සිදු විය. තවත් 

උතුවේර් ජනමාධ්යවේදිවේයක් වාර්තා කවේළේ විවේරෝධ්තාවයක් වාර්තා කිරීමට ිය අවසේථාවේද වේපෞද්ගලික සමාගමක 

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකවේයක් විසින් තර්ජනය කළ  වයි. වේකාළඹ පදනම් කර ගත් ජනමාධ්යවේදිවේයකු ට්ටීට්ට 

පණිවුඩයක් නැවත ට්ටීට්ට කිරීම සම් න්ධ්වේයන් ප්ර ේන කිරීමට වේපාලීසියට කැඳවා තිුනත්, එම සිද්ියට ලැුනු පුළුල් 

ප්රචාාරය නිසා එම කැඳීම අවලංගු කරන ලීන. තවත් වේකාළඹ පදනම් කර ගත් ජනමාධ්යවේදියකුට උසාවි පකයශ්රය 

ඉිකයපට ීන තර්ජන සහ හිකයහැරවලට ලක් ීමට සිදු විය. ජනාිපති සිකයවේසේන විසින් ප්රසිද්ිවේේ සමාජ මාධ්ය තහනමක් 

සම් න්ධ්වේයන් අනතුරු හඟවන ලීන.  

 

සමාජ මාධ්යවේේ වඩාත් ප්රසිද්ියට පත් වූ ී ඩිවේයෝවකට අනුව, දුම්කයය වේදපාර්තවේම්න්තුවේද වේසේවකවේයක් වේසේවවේේ වේයීන 

සිටිය ීන වේදමළ ජනවාර්ික පුද්ගලයන්ට ජාතිවාීන අපවේයෝජනයක් සිදු කරන ආකාරය ීඩිවේයෝවක සටහන් ී තිුනි. 

ඔහුට වේදමළ කාන්තාවකට ලිංික හිකයහැර කිරීමත්, ඒ ගැන මැිහත් වේවන්නට උත්සාහ කළ වේදමළ 

ජනමාධ්යවේදිවේයක්/ ක්රියාකාකයකවේයක්ට තර්ජනය කිරීමත් ගැන වේචාෝදනා එල්ල ී  තිවේබ. වේම් වින්ිතයන් වේදවේදනාටම 

වේපාලීසිය සාක්ි සටහන් කර ගන්නා වේතක් පැය 5ක් තිසේවේසේ වේපාලීසිවේේ රැඳී සිටීමට සිදු ී ඇත. 

 

තමිල්නාඩුවේද, තූත්තුකිඩිහි සිදු වූ සිවිල් වැසියන්වේග් ඝාතන සම් න්ධ්වේයන්, යාපනවේේ පිහිටි ඉන්ීනය තානාපති 

කාර්යාලය ඉිකයපිට පැවැති උද්වේඝෝෂණය ීන, උද්වේඝෝෂකයන්වේග් ඡායාරූප වේපාලීසිය සහ ඉන්ියානු තානාපති 

කාර්යාලවේේ ආරක්ෂක නිලධ්ාරීන් ගනිමින්, ඔවුන්ව බිය වද්දා තිවේබ. එවේසේම යුද්ධ්වේේ ීන මිය ිය දමිළ ජාතිකයන් 

සිහිපත් කිරීමට වේගාඩ නගමින් තිුනු සිහිවටනයක් වේගාඩ නැගීම නතර කරන ලද අතර, වේද් පාලනික/කම්කරු 

සංගම් ක්රියාකාකයකයකු යුද්ධ්වේයන් මියිය අය සිහිපත් කිරීවේම් අංගයක් සම් න්ධ්වේයන් ප්ර ේන කිරීමට කැඳවා තිුනි.  

 

වේජයෂේඨ ජනාිපති කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සහ රාජය සංසේථාවක සභාපති වේකවේනකු විසින් අල්ලසේ ල ා ගන්නා 

 වට පැමිණිලි කළ ඉන්ීනය ආවේයෝජකවේයකු හට මරණ තර්ජන ලැුනු  වට ඔහු වේපාලීසිය වේවත පැමිණිලි කරන 

ලීන.  

 

සමසේතයක් වේලස, වේපාලීසිය විසින්, රජවේේ නිලධ්ාරීන් සහ තනි පුද්ගලයන් විසින් අතුරුදහන් ීම්, දූෂණය, ජීවිකාව 

සහ ලිංික හිකයහැර වැනි ගැටළු සම් න්ධ්වේයන් වාර්තා කළ, වැඩසටහන් සිදු කළ ජනමාධ්යවේදීනන්ට, සහ 

ක්රියාකාරීන්ට විරුද්ධ්ව රවේට්ට විවිධ් පැතිවල විසම්ුතිය මර්දනය අඛණ්ඩව පැවැතුනි.  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
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A. උතුරු නැගගනහිර ගෙමළ ජනවාර්ගික ක්රියාකාන්ටට වූ බාධා කින්ම් සහ තර්ගජන  

උතුරු නැවේගනහිර දමිළ ජනවාර්ික ක්රියාකාකයහු  ාධ්ාකිරීම්, තර්ජන, බිය ගැන්නීම් සහ අවේදක්ෂණයට රවේට්ට 

වේසසු ප්රවේද් වල අය හා සසඳන කල්හි වඩාත් අික වේලස, නිතරම සහ ිින් ිගටම ුහුණ වේදති. ප්රකා නවේේ 

සහ එක්රැසේීවේම් නිදහසට අදාළ අයිතිවාසිකම් නිතර කඩවේද. පහතින් දැක්වේවන්වේන් ලිංික හිකයහැර, ජීවිකාව, 

මියිය අය සිහි කිරීම ආීන ගැටළු සහ ඉන්ියාවේද සිදු වූ ඝාතන සම් න්ධ්වේයන් විවේරෝධ්තාවය ප්රකා  කළ 

විවේරෝධ්තාවයක ීන ක්රියාකාරීන් හිකයහැරවලට පාත්ර වූ ආකාරය දැක්වේවන උදාහරණයි.  

 

 

1. ලාංික අතවරයක විටිතයා ආරක්ෂා කින්මට උත්සාහ කළ ක්රියාකාකයකයාට දුම්කයය 
ගෙපාර්ගතගම්ටතුගේ ගස්වකගයක් තර්ගජනය කරයි   

 

(සැකකාර ටිකට්ට පරීක්ෂකවරයා අදාළ කාන්තාවට සහ ක්රියාකාකයකයාට තර්ජනය කරමින් ජාතිවාීන අදහසේ ප්රකා  කවේළේය –  

ඡායාරූප අනුග්රහය- වේේඩීඑසේ( 
 

 

ශ්රී ලංකා දුම්කයය වේදපාර්තවේම්න්තුවේද ටිකට්ට පරීක්ෂකවරයකු යාපනය වේවත යන දුම්කයයක ීන කාන්තාවක් ලිංික 

හිකයහැරවලට භාජනය කර, ඇය ජාතිවාීන අපවේයෝජනයකට ද ලක් කර ඇති  ැද වාර්තා වේද. ක්රියාකාකයකවේයක්/ 

ජනමාධ්යවේදිවේයක් වේම් අවසේථාවේද මැිහත් ී ඇති අතර, දුම්කයය වේසේවකයා ඔහුවේග් කමිස වේකාලරවේයන් ඇද 

හිරකර වේගන සිට ඇති අතර, තවත් වේකෝප ී , අපවේයෝජනාත්මක ව හැසිරී ඇත. පසුදා ඔවුන් යාපනය වේපාලීසිවේේ 

පැමිණිල්ලක් කිරීමට ිය අවසේථාවේද, ඔවුන්ට පැය 5ක් පමණ සිටින වේලස කියා ඇත්වේත්, වේදමළ භාෂාව කතා 

කරන වේපාලිසේ නිලධ්ාකයවේයක් නැති  ව කියමිනි. එවේහත් යාපනය යනු වේදමළ භාෂාව කතා කරන  හුතරයක් 

සිටින නගරයකි. පැමිණිල්ල භාර ගත්  වට වාර්තා වන්වේන් දමිළ ජනවාර්ික ඇමැතිවරයකු විසින් වේජයෂේඨ 

වේපාලිසේ නිලධ්ාකයයකු සම් න්ධ් කර වේපෞද්ගලිකව මැිහත් ීවේමන් පසුවය1 2.  

                                                 
1 https://twitter.com/uthayashalin/status/993460135488995328  (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ ජූලි 05, 2018) 
2 http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/775-tamils-forced-to-wait-half-a-day-to-lodge-complaint-on-sexual-

abuse  (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ අවේගෝ. 05, 2018)  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
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http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/775-tamils-forced-to-wait-half-a-day-to-lodge-complaint-on-sexual-abuse
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/775-tamils-forced-to-wait-half-a-day-to-lodge-complaint-on-sexual-abuse


 

5 
ඉන්වේෆෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වේක්න්රය  

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

2. ගපාලීසිය විසිට යාපනය විගරෝධතාකරුවට ඡායාරූපගත කින්ම 

 
(රූපය- වේපාලිසි නිලධ්ාකයවේයක් විවේරෝධ්තාකරුවන් ඡායාරූපගත කරමින්, ඡායාරූප අනුග්රහය- ටැමිල් ගාඩියන්) 

 

ඉන්ියාවේද තූත්තුකුඩි හි ීන සිවිල් වැසියන් වේවඩි තැබීවේමන් ඝාතනයට ලක් ීමට විරුද්ධ්ව, ජුනි 1 වැනි දා 
යාපනවේේ පිහිටි ඉන්ීනය තානාපති කාර්යාලය ඉිකයපිට පැවැති උද්වේඝෝෂණවේේ ීන, විවේරෝධ්තාකරුවන්වේග් 
ඡායාරූප අනව ය වේලස, ශ්රී ලංකා වේපාලීසිය සහ ඉන්ීනය තානාපති කාර්යාලවේේ ආරක්ෂකයන් විසින් ගන්නා 

ලීන3.  

 

3. නාවික හමුො බුද්ධි අාංශ විසිට ධීවරයටට තර්ගජන  

වඩමාරච්චි හි ධීවරයන් කණ්ඩායමක් කීවේද, ුහුදු ූඩැල්ලන් වගාවට එවේරහිව මැයි 27 වැනි දා ඔවුන් විසින් 
පවත්වන ලද උද්වේඝෝෂණයක් නිසා තමන්ට නාවික හුදා ුද්ි අං  විසින් තර්ජනය කළ  වයි. වේමම වගාව 
තලයාඩි, මරුතන්කර්නි, සහ වේසම්බියන්පට්ටරු වේවරළවල්වල උතුරු මැද පළාවේතන් පැමිවේණන කාලයකට 
පමණක් ධීවර වෘත්තිවේේ වේයවේදන ධීවරයන් විසින් සිදු කර ඇති අතර, විවේරෝධ්තාකරුවන් කීවේද ඒ නිසා 
තමන්වේග් ජීවිකාවට තද ල නරක  ලපෑමක් සිදු වේවන  වයි. උද්වේඝෝෂණවේේ සංවිධ්ායකයන් කීවේද තමන්ට 
මරණ තර්ජන සහ තර්ජනාත්මක දුරකතන ඇමතුම් නාවික හුදා ුද්ි අං  නිලධ්ාරීන්වේගන් ලැුනු  වත්, 
තමන්ව පැහැර ගන්නා  වට තර්ජනය කළ  වත්, විවේරෝධ්තාකරුවන්ට “4 වැනි තට්ටටුව”, රැඳවියන්ට වද ීනම 

සම් න්ධ්වේයන් ප්රසිද්ධ් අපරාධ් පරීක්ෂණ වේදපාර්තවේම්න්තුව  ැලීමට වුවමනා දැයි ඇසූ  වත් ය4. 

4. යාපනය සරසවිගේ මුල්ටවයික්කාල් ස්මාරකය ඉිකින්ම තහනම් කින්ම  

වි ේව විදයාල ප්රතිපාදන වේකාමිෂන් සභාව සහ උසසේ අධ්යාපන අමාතයාං ය විසින් ුල්ලවයික්කාල් (මරණ 
ගණනක් සහිතව, යුද්ධ්ය අවසන් වූ ගම්මානය( සේමාරකයක් යාපනය වි ේව විදයාල මිමිවේේ ඉිකිරීම තහනම් 
කර ඇති  වට වාර්තා වේද. වේම් ඉි කිරීම සැලසුම් කර ඇත්වේත් යුද්ධ්වේේ අවසාන කාලවේේ ීන, විවේ ේෂවේයන්ම 
ුල්ලවයික්කාල් හි මියිය වි ේව විදයාල සිසුන් ඇතුළු ජනතාව සිහිපත් කිරීම සඳහා යාපනය වි ේව විදයාලවේේ 

ශිෂයයන් විසිනි5.  

                                                 
3 https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-photograph-tamils-demonstrating-against-thoothukodi-shootings (අවසාන 

වේලස ප්රවේද  වූවේේ අවේගෝ. 5) 
4 https://www.tamilguardian.com/content/vadamarachchi-fishermen-threatened-sri-lanka-navy-intelligence-after-protest(අවසාන වේලස 

ප්රවේද  වූවේේ අවේගෝ. 1)   

5 https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-government-bans-construction-mullivaikkal-memorial-jaffna-uni (අවසාන වේලස 

ප්රවේද  වූවේේ ජූලි 30)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/vadamarachchi-fishermen-threatened-sri-lanka-navy-intelligence-after-protest
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-government-bans-construction-mullivaikkal-memorial-jaffna-uni


 

6 
ඉන්වේෆෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වේක්න්රය  

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

5. ප්රාගද්ධයය ගෙමළ ක්රියාකාන්ට ත්රස්ත විමර්ගශන අාංශයට කැඳවයි  

 

 
(රූපය- වේපාලීසිය විසින් වේක් ජයකුමාර් වේවත ල ා වේදන ලද නිවේදදනය - පින්තූරය ටැමිල් ගාඩියන්) 

 

ලංකා වේදමළ සංධ්ානවේේ (ITAK) ප්රාවේද්යය නායක, කිලිවේනාච්චිවේේ කම්කරු සංගමයක ප්රධ්ාී, වේක් ජයකුමාර් 
මැයි 28 වැනිදා වේකාළඹ පිහිටි ත්රසේත විමර් න අං වේේ (TID( ප්රධ්ාන කාර්යාලයට කැඳවා ඇත.  වේමවේසේ 
කැඳීමට වේහේතු ී ඇත්වේත් ඔහු මැයි 18 වැනිදා කිලිවේනාච්චි හි පැවැති, ුල්ලවයික්කාල් ඝාතන සම් න්ධ් සිහි 
කිරීවේම් උත්සවයක ු ලසුන දැරූ  ැවිනි. වේක් ජයකුමාර් 2009 වසරට වේපර එල්ටීටීඊ සාමාජිකයකු වූ අතර, 2010 
වසවේර් ීන නිදහසේ වූවේේ රජය විසින් පැවැත් වූ පුනරුත්ථාපන වැඩසටහනක් සම්ූර්ණ කිරීවේමන් පසුවය. ඔහු 

තිදරු පිවේයක් වන අතර, ජීවිකාව සඳහා ගවේම් වේවවේළඳවේපාවේල් එළවළු කඩයක් පවත්වා වේගන යයි6.  

 

 
  

                                                 
6 https://www.tamilguardian.com/content/former-ltte-cadre-called-tid-inquiry-after-chairing-mullivaikkal-event (අවසාන වේලස ප්රවේද  

වූවේේ  ජූලි 28)  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/former-ltte-cadre-called-tid-inquiry-after-chairing-mullivaikkal-event


 

7 
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B. මාධයවටට එගරහි බාධා කින්ම් සහ තර්ගජන 

මාධ්යවේදීනන්ට එවේරහි තර්ජන, බිය ගැන්නීම් සහ ජනමාධ්යවේදීනන්ට විරුද්ධ් පහර ීනම් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වූ 
අතර, උතුවේරන් අඩුම ගණවේන් සිද්ි 5ක් වාර්තා වූ අතර, වේ ාවේහෝ විට වේම්වාවේේ වගකීම වේයාු වේකරුවේන් 
ආරක්ෂක අං  වේවතයි. සිද්ි වේදකක් වේකාළඹ අවටින් වාර්තා වූ අතර, එක් සිද්ියක් වේ ාදු  ල වේසේනා නම් 
අන්තවාීන කණ්ඩායමට සම් න්ධ් එකක් විය. අවේනක් සිද්ිවේේීන ප්රසිද්ධ් ජනමාධ්යවේදිවේයක් අපරාධ් පරීක්ෂණ 

වේදපාර්තවේම්න්තුව (CID) වේවත කැඳවනු ලැබූවත්, සිද්ියට ලැුනු පුළුල් ප්රසිද්ිය නිසා එම කැඳීම පසුව 
අවලංගු කරන ලීන.  එවේසේම සෘණාත්මක  ලපෑමක් ඇවේතාත් සමාජ මාධ්ය තහනම් කරන  වට ජනපතිවරයා 
ප්රසිද්ධ් තර්ජනයක් කවේළේය. පහත දැක්වේවන්වේන් ජනමාධ්යවේදීනන් සහ මාධ්ය සම් න්ධ්වේයන් පහර ීනම්, තර්ජන, 
බිය ගැන්නීම් සම් න්ධ් උදාහරණ කිහිපයකි.  
 

 

6. සමාජ මාධය තහනම් කරන බවට ජනපති අනතුරු අඟවයි  

 

 
(රූපය- ජනාිපති වමත්රීපාල සිකයවේසේන, ඡායාරූප අනුග්රහය - ඔන්ලංකා) 

 

ජනාිපති වමත්රීපාල සිකයවේසේන මාධ්යවේේ දක්වන ලද ආකාරයට, සමාජ මාධ්ය විසින් ජාතික ආරක්ෂාව, 

වාර්ික සමිය සහ පවුල සම් න්ධ් වටිනාකම්වලට හානි කරන්වේන් නම් ඒවා තහනම් කර දැමීමට තමන් 

සූදානම්  ව ප්රකා  කරන ලීන. ජනපති තවදුරටත් කීවේද තමන් සමාජ මාධ්ය පාලනය කිරීම සහ තහනම් කිරීම 

සම් න්ධ්වේයන් ඇවේමකයකානු සමාගමක් සමග කතා කර ඇති  වත්, කවුරුන් විරුද්ධ් වුවත් තමන් සමාජ මාධ්ය 

වැරි වේලස පාවිච්චි කරන්නන්ට විරුද්ධ්ව පියවර ගන්නා  වයි7 8.  

                                                 
7 http://www.dailymirror.lk/article/I-was-the-most-affected-social-media-victim-President-150689.html (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  ජූලි 

31)  
8 http://www.dailymirror.lk/article/Social-media-put-on-red-alert-151009.html(අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  ජූලි 31)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.dailymirror.lk/article/I-was-the-most-affected-social-media-victim-President-150689.html
http://www.dailymirror.lk/article/I-was-the-most-affected-social-media-victim-President-150689.html
http://www.dailymirror.lk/article/Social-media-put-on-red-alert-151009.html


 

8 
ඉන්වේෆෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වේක්න්රය  

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

7. යාපනගේ ජනමාධයගේිගයුට පහර ගෙයි 

“කාලයි කතීර්” පුවත්පවේත් ප්රාවේද්යය ජනමාධ්යවේදීන වේසල්වරාජ රාවේජන්රම් යාපනවේේ වේකාලුම්පුතුවේරයි 
ප්රවේද් වේේීන යතුරුපැිවලින් පැමිණි ුහුණ ආවරණය කර ගත්, කඩු රැගත් මිනිසුන් විසින් සිදු කළ පහර ීනමකට 
මැයි 28 වැනිදා උවේද් 4ට ලක් ී ඇත. වින්ිතයා අවුරුදු 56ක් වයසැති තිදරු පියකු වන අතර, පුවත්පවේත් 
වේ දාහැරීම් කළමණාකරු වේලස ද වේසේවය කරයි. පහර ීනවේමන් පසු ජනමාධ්යවේදිය යාපනය ශික්ෂණ වේරෝහලට 
 රපතල තුවාල සහිතව ඇතුළු කර ඇති අතර, සිද්ිය ගැන පරීක්ෂණ වේපාලීසිය විසින් සිදු කර වේගන යනු 

ල යි9.   

 

8. මුටතිවු හි හමුො අාංශ විසිට ජනමාධයගේීනට ඡායාරූපගත කරයි  

ුලතිවු හි ඉඩම් අඛණ්ඩ වේලස අත්පත් කර ගැීම ගැන වාර්තා කරමින් සිටි ජනමාධ්යවේදීනන් කණ්ඩායමක් 

සිවිල් ඇඳුවේමන් සැරසුණු ආරක්ෂක අං  විසින් මැයි 24 දා ඡායාරූපගත කරනු ලැ  ඇති  ව වාර්තා වේද. 

ජනමාධ්යවේදීනන් ු ලතිවුහි, ඔට්ටටිසුඩාන් ප්රවේද් යට වේගාසේ ඇත්වේත් ප්රාවේද්යය වේද් පාලනඥයකු සමග වන අතර, 

ඔවුන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැීවේම් ගැටළු සම් න්ධ්වේයන් හුදා නිලධ්ාරීන් සමග රැසේීමක් පවත්වා ඇත10. 

 

9. මුටතිවු හි හමුො බුද්ධි අාංශ විසිට ජනමා ධයගේීනටගගට ප්රශ්න කරයි 

ුලතිවු හි අතුරුදහන් වූවන්වේග් පවුල් විසින් සිදු කරමින් තිබූ විවේරෝධ්තාවයක් වාර්තා කරමින් සිටි  

ජනමාධ්යවේදීනන් කණ්ඩායමක්, සිවිල් ඇඳුවේමන් සිටි හුදා පුද්ගලයන් විසින් ජුනි 18 වැනි ින ප්ර ේන කිරීමට 

ලක් කර ඇත. එක් ජනමාධ්යවේදියකු ට්ටීට්ට පණිවුඩයක් නිකුත් කළ ආකාරයට, ඔවුන් වේවත පැමිණි හුදා ු ද්ි 

අං  පුද්ගලයන් හත් වේදවේනකු විසින් ඔවුන් වවේට්ට තර්ජනාත්මක වේලස සිට වේගන සිටිමින් ඔවුන් ඡායාරූපගත 

කිරීමට ලක් කර ඇත11. 

10. යාපනගේ ජනමාධයගේීනයුට තර්ගජන  

යාපනවේේ ීන වසන්තපුරන් නම් වේදමළ ජනමාධ්යවේදියාට තර්ජනය කිරීමක් සිදු ී ඇත. ුහුණ වේවසේුහුණකින් 

ආවරණය කර ගත් නාඳුනන පුද්ගලවේයක්, ඔහු වේවත පිසේවේතෝලයක් එල්ල කර කියා ඇත්වේත් ඔහු විසින් වේවබ 

අඩවියකට ලියන ලද ලිපියක් ඉවත් කර ගන්නා වේලසයි12.  

 

11. ආපිගකෝ මූටය සමාගගම් ගස්වකගයක් ජනමාධයගේිගයුට තර්ගජනය කරයි  

උතුවේර් නිදහසේ ජනමාධ්යවේදීන කනපතිපිල්වේලයි කුමානන් හට ආපිවේකෝ මූලය සමාගවේම් කළමණාකරු 
වේමන්ම ප්රාවේද්යය වේද් පාලනඥයකු වන පුද්ගලවේයක් විසින් මරණ තර්ජන සිදු කර ඇත්වේත්, ක්ෂර-මූලය 
සමාගම්වලට ණය කපා හකයන වේලස ඉල්ලමින් කාන්තාවන් සිය ගණනක් විසින් ුලතිවු හි ීන සිදු කරන ලද 
විවේරෝධ්තාවයක් වාර්තා කිරීම නිසාය. දරා ගත වේනාහැකි ණය  ර නිසා මරණ කිහිපයක් ද සිදු ී ඇති අතර, 
වේම් විවේරෝධ්තාවවේේ වේකාටසක් වේලස වේපළපාලියක් පැවැත්වුනි.  ජනමාධ්යවේදීන කුමානන් විසින් ආපිවේකෝ 
මූලය සමාගවේම් නිලධ්ාරීන් විසින් ණයකාර විවේරෝධ්තාකරුවන්  ය ඇති කරන ආකාරවේයන් ීඩිවේයෝ කරන 
ආකාරය වාර්තා කර තිවේබ13. 

 

                                                 
9  https://www.tamilguardian.com/content/journalist-attacked-sword-jaffna(අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  ජූලි 9)  
10 https://www.tamilguardian.com/content/military-photograph-journalists-reporting-mullaitivu-land-grabs (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  

ජූලි 12)  
11 https://mobile.twitter.com/uthayashalin/status/1008771592023732224 (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  ජූලි 28)  
12 https://mobile.twitter.com/TamilGuardian/status/1008255058088210432 (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  ජූලි 31)  
13 http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/786-srilanka-journalists-intimidated (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  අවේගෝ 5)   

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/journalist-attacked-sword-jaffna
https://www.tamilguardian.com/content/military-photograph-journalists-reporting-mullaitivu-land-grabs
https://mobile.twitter.com/uthayashalin/status/1008771592023732224
https://mobile.twitter.com/TamilGuardian/status/1008255058088210432
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/786-srilanka-journalists-intimidated


 

9 
ඉන්වේෆෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වේක්න්රය  

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

12. ජනමාධයගේියා ගකාළඹ අපරාධ පන්ක්ෂණ ගෙපාර්ගතගම්ටතුවට කැඳවයි  

 
(රූපය- අසාම් අමීන් 2016 වසවේර් ජනවාකය මස ජනපතිවරයා සමග සම්ුඛ සාකච්ඡාවක් සිදු කරමින්.  
 ඡායාරූප අනුග්රහය - බීබීසී සිංහල වේසේවය) 

 

බීබීසි ජනමාධ්යවේදීන අසාම් අමීන් අපරාධ් පරීක්ෂණ වේදපාර්තවේම්න්තුව විසින් මැයි 9 වැනි ින කැඳීමක් 
කරමින් අපරාධ් පරීක්ෂණ වේදපාර්තවේම්න්තු කාර්යාලවේේ පසුින වේපී සිටින වේලස දැනුම් ීන ඇත්වේත් ප්රකා යක් 
සටහන් කර ගැීමටයි. අමීන් වේමවේලස කැඳවා ඇත්වේත් ජනාිපති මාධ්ය ඒකකවේේ ට්ටවිටර් ිණුවේමන් නිකුත් 
කරන ලද ට්ටීට්ට පණිවුඩයක් නැවත පළ කිරීම සම් න්ධ්වේයන් වන අතර, ඒ වන විට ජනාිපති මාධ්ය ඒකකය 

එම පණිවුඩය ඉවත් කර ඒ ගැන පැහැිලි කිරීමක් නිකුත් කර තිුනි14. 

 

 

13. ගබෞද්ධධ භික්ූට ගකාළඹ ජනමාධයගේිියයකට තර්ගජනය කරයි  

(රූපය- වේ ෞද්ධ් භික්ුවක් විකල්ප ජනමාධ්යවේදීනනි ඉෂාරා ධ්නවේසේකර උසාවිවේේ නඩුවක් වාර්තා කරන අතරතුර 2018 ජුනි 14 වැනි 
ින ඡායාරූපගත කරන අයුරු.  ඡායාරූප අනුග්රහය- විකල්ප)  

 

                                                 
14 http://colombogazette.com/2018/05/09/cid-summons-bbc-journalist-azzam-ameen-over-tweet/ (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  ජූලි 9)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://colombogazette.com/2018/05/09/cid-summons-bbc-journalist-azzam-ameen-over-tweet/
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විකල්ප වේවබ අඩවිවේේ සම සංසේකාරක ඉෂාරා ධ්නවේසේකර හට වේහෝමාගම උසාවි සංකීර්ණය ඉිකයපිට ජුනි 14 

වැනිදා රැසේවූ වේ ෞද්ධ් භික්ූන් කණ්ඩායමක් විසින් හිකයහැර කරන ලීන. වේමම භික්ූන් වේ ාදු ල වේසේනා නම් 
සංවිධ්ානවේේ හිතවතුන් සහ සාමාජිකයන් වේලස හඳුනා ගන්නා ලීන. පසුිය වසවේර් ීන වේ ාදු ලවේසේනා 
සංවිධ්ානවේේ මහවේල්කම් ගලවේ ාඩඅත්වේත් ඥානසාර උසාවි සංකීර්ණය ඇතුළත ීන අතුරුදහන් වූ 
ජනමාධ්යවේදියකුවේග් බිකයඳට තර්ජනය කිරීම සම් න්ධ්වේයන් එින වැරිකරු ී  න්ධ්නාගාරය වේවත වේගන 
යාමට සිටිය ීන ඔහුවේග් ඡායාරූපයක් ගැීමට ඇය උත්සාහ කළ අවසේථාවේද වේමවේලස ඔවුන් විසින් ඇයට 
තර්ජනය කර, හිකයහැර කර ඇත. ඉෂාරා වේමවේලස එම වැරිකරු වූ භික්ුවවේග් ඡායාරූප ගැීමට සිටිවේේ 
අවේනකුත් ජනමාධ්යවේදීනන් සමග වේවන අතර, ඇයව වේමවේලස ඉලක්ක වේකරුවේන් ඇය වින්ිතයා වූ සන්ධ්යා 
එක්නැලිවේගාඩ වේකවේර් අනුකම්පා සහගත වේකවේනකු යැයි හඳුනා ගත්  ැවිනි. ඉෂාරා ධ්නවේසේකර “ඥානසාරවේග් 
චාණ්ඩි භික්ූන් විසින් වේහෝමාගම මවේහේසේත්රාත් අිකරණය ඉිකයපිට විකල්ප වේවනුවේවන් සිද්ියක් ආවරණය 

කරමින් සිටියීන මට තර්ජනය කර, හිකයහැර කළා” යනුවේවන් ඉෂාරා ධ්නවේසේකර ට්ටීට්ට පණිවුඩයක් නිකුත් කර 

තිුවේන් තමන්වේග් ඡායාරූපය ගන්නා භික්ුවකවේග් ීඩිවේයෝ දර් නයක් ද සමින්ය15 16. 

 

  

                                                 
15 http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/786-srilanka-journalists-intimidated (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  අවේගෝ 5)   
16  https://twitter.com/IsharaDanasekar/status/1007196351463972865 (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  සැප් 6)   

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/786-srilanka-journalists-intimidated
https://twitter.com/IsharaDanasekar/status/1007196351463972865
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C. අතුරුෙහටීම්වටට එගරහි වයාපාර සම්බටධගයට තර්ගජන සහ බිය ගැටනීම්  

 

අතුරුදහන් ීම්වලට එවේරහි වයාපාර, එේවා නඩු විභාග, ීි විවේරෝධ්තා වේහෝ ජීනිවා හි එක්සත් ජාතීන්වේග් 

කාර්යාලවේේ පැවැත්වේවන සාකච්ඡා ආීන වේම් කුමක් වුවද ඇතැම් පාර් ේවවල විවේරෝධ්යට වේහේතු ී තිවේබ. 

විවේ ේෂවේයන් සැකකරුවන් හුදා සාමාජිකයන් වේලස සිටින සිදුීම්වල ීන වේමම වේකෝප සහගත හැසිරීම් කැපී 

වේපවේන්. 

 

 

14. අතුරුෙහට වූවටගේ පවුල් ගවනුගවට ගපනී සිටි නීතිඥවකයයට මරණ තර්ගජන  

 

 
(රූපය- ීතිඥ අචාලා වේසනවිරත්න( දකුවේණ්( වේකාළඹ වේකාටුව මවේහේසේත්රාත් අිකරණය ඉිකයපිට ීන මාධ්ය වේවත අදහසේ පල කරන 
අවසේථාවක්. අතුරුදහන් වූ තරුණවේයකුවේග් මවක ද ඡායාරූපවේේ සිටී. ඡායාරූප  අනුග්රහය- ශ්රී ලංකන් මිරර්)   

 

 

පසුිය ආණ්ඩුව සමවේේ වේකාළඹ සහ තදාසන්න ප්රවේද් වල ීන  ලහත්කාරවේයන් පැහැර වේගන යනු ලැබූ 

පුද්ගලයන් 11 වේදනාවේග් අයිතිවාසිකමි වේවනුවේවන් වේපී සිටින තමන් වේවත අදාළ වේපී සිටීම වේහේතුවේවන්  

දුරකතන ඇමතුම් මින් මරණ තර්ජන එල්ල වන  ව ීතිඥ අචාලා වේසනවිරත්න මාධ්ය හුවේද ප්රකා  කළාය. 

අදාළ පුද්ගලයන් 11 වේදනාවේග් අතුරුදහන් ීම සම් න්ධ්වේයන් වන මූලික පරීක්ෂණ වේකාළඹ වේකාටුව 

මවේහේසේත්රාත් අිකරණය මින් වේම් වන විට සිදු වේකවේරන අතර එේ සම් න්ධ්වේයන්   රී ලංකා නාවික හුදාවේද 

නිලධ්ාරීන් 10 වේදවේනකුට වේචාෝදනා එල්ල ී තිවේබ17.  

                                                 
17 https://www.srilankamirror.com/news/8333-lawyer-for-missing-persons-receives-threatning-calls-video (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  

ජූලි 13)  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.srilankamirror.com/news/8333-lawyer-for-missing-persons-receives-threatning-calls-video
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15. අතුරුෙට වූ ජනමාධයගේියාගේ බිකයඳ වන සටධයා එක්නැලගගාඩට එගරහිව මරණ තර්ගජන සහ 

වවන් ප රකාශ 

 

 
(රූපය- වේ ෞද්ධ් භික්ුවක වන උලපවේන් සුමංගල හිමියන්වේග් මූලිකත්වවේයන් තමන්ට තර්ජනය කිරීවේම් සහ තමන් අපකීර්තියට පත්කිරීවේම් සමාජ 
මාධ්ය ප රචාාරක වයාපාරයක් ක රියාත්මක වේවමින් ඇතැයි සන්ධ්යා එක්නැලිවේගාඩ මහත්මිය මාධ්ය හුවේද ප රකා  කරන අයුරු- ඡායාරූප අනුග්රහය 
හිරු ටී. ී)  

 

සන්ධ්යා එක්නැලිවේගාඩට  සිදුකළ සාපරාධී බිය ගැන්ීම වේහේතුවේවන් වේ ාද්ධ් භික්ුවකට අිකරණය විසින් මාස 
6ක  රපතල වැඩ සහිත සිර දඩුවමක් නියම කිරීවේමන් අනතුරුව ඇයට සමාජ මාධ්ය ඔසේවේසේ අඛණ්ඩව මරණ 
තර්ජනවලට සහ  ැණ වැීනම්වලට ුහුණ ීනමට සිදුව තිවේබ. වේම් සම් න්ධ්වේයන් මාධ්ය හුවේද අදහසේ පළ 
කරමින් සන්ධ්යා එක්නැලිවේගාඩ සදහන් කවේළේ තමන් වේම් පිලි දව දැනටමත්   රී ලංකා වේපාලිසිවේේ අපරාධ් 
පරීක්ෂණ වේදපාර්තවේම්න්තුව වේවත පැමි’ණලි කර ඇති  වයි.වේමම තර්ජන සහ හිකයහැර කිරීම් වි ාල ව වේයන් 
සිදුවන්වේන් සමාජ මාධ්ය ඔසේවේසේ  ැවින් වේම් පිළි දව   රී ලංකා විදුලි සංවේද්  නියාමන වේකාමිසමට පැමිණලි 
කිරීමට සැලසුම් කර ඇති  ව ද ඇය මාධ්ය හුවේද ප රකා  කළාය. සිය සැමියා වන ප රගීත්වේග් අතුරුදහන්ීම 
සමි න්ධ්වේයන් සතයය සහ යුක්තිය ඉල්ලා සන්ධ්යා වේගන යන අරගලය ජාතික සහ ජාතයන්තර ව වේයන් 
වේගෘරවයට ප රාත ර ී තිවේබ18 19.  

 

16. අතුරුෙහටීම්වටට එගරහි වූ ගෙමළ විගරෝධතාකරුවටට මඩකටපුගේ ීන ගපාලසිගයට හිකයහැර  

ජනාිපතිවරයාවේග් ප රධ්ානත්වවේයන් 2018 මැයි 07 වන ින මඩකලපුවේදීන පැවති මැයි ින සැමරුමට සමගාමීව 

අතුරුදහන් වූවන්වේග් ජාතීන් විසින් සිදු කළ විවේරෝධ්තාවයක් නවතා දැමීමට වේපාලිසිය විසින් උත්සාහ දරා තිවේබ. 

වේකවේසේවේවතත් වේපාලිසිවේේ  ාධ්ාකිරීම් වේනාතකා විවේරෝධ්තාකරුවන් විසින් දසදහසේ ගණනක් අතුරුදහන් ීම් 

සම් න්ධ්වේයන් පිළිතුරු ීනමට රජය අවේපාවේහාසත් ීමට විවේරෝධ්ය පළ කරමින් අඛණ්ඩව තම විවේරෝධ්තාවය 

                                                 
18 https://www.ucanews.com/news/wife-of-missing-sri-lankan-journalist-gets-death-threats/82657  (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  ජූලි 14)  
19 http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/wife-of-missing-sri-lankan-journalist-receives-threats/ (අවසාන වේලස 

ප්රවේද  වූවේේ  ජූලි 14)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.ucanews.com/news/wife-of-missing-sri-lankan-journalist-gets-death-threats/82657
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/wife-of-missing-sri-lankan-journalist-receives-threats/
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පවත්වාවේගන වේගාසේ ඇති ඇති අතර අතුරුදහන්වූවන් පිළි ද වන කාර්යාලවේේ වගීවේම් යාන්ත රණය 

සමි න්ධ්වේයන්ද ඔවුහු වේමහිීන සිය අප රසාදය පළ කළහ20.  

 
(රූපය- වේපාලිසේ නිලධ්ාරීන් විවේරෝධ්තාවය නවතාලීමට උත්සහ දරන අයුරු- ඡායාරූප අනුග්රහය- -ටැමිල් ගාඩියන්) 

 

17. ජීියවා හි එක්සත් ජාතීටගේ සාංවිධානගේ කාර්ගයාට පකයශ්රගේ පැවති අතුරුෙහටවූවට සැමන්ගම් අතුරු 

වැඩසටහනක් කඩාකප්පල් කින්ම 

ජීනිවාහි එක්සත් ජාතීන්වේග් සංවිධ්ාන කාර්යාල පකය  රවේේ  ජූනි 25 වන ින සංවිධ්ාන කර තිබූ අතුරු 

වැඩසටහනක් කඩාකප්පල් කිරීමට සිංහල කතා කරන පිකයසක් කටයුතු කර තිවේබ. අතුරුදහන්වූවන්වේග් 

පවුල්වල සාමාජිකයන්වේග් අදහසේ දැක්ීම්ද    රී ලංකාවේද සිදුවූ යුධ් අපරාධ් සම් න්ධ්වේයන් වන සිනමා පටයක් 

ප රදර් න කිරීමද එම වැඩසටහනට ඇතුළත් ී තිබිණ. වැඩසටහනට සම් න්ධ් ී සිටි අවේයකු ප රකා  කවේළේ වේමම 

කඩාකප්පල්කාරී ක රියාව සිදුකළ පිකයස ආරක්ෂක අං වලට සම් න්ධ් පිකයසක් විය හැකි  වත් සාමානය සිංහල 

ජනතාව වේමවැනි කඩාකප්පල්කාරී ක රියාවල නිරත වේනාවන  වත්ය.වේමම කඩාකප්පල්කාරී ක රියා වේහේතුවේවන් 

වැඩසටහවේන් ප රධ්ාන වේම්සවේේ අසුන්වේගන සිටි අතුරුදහන් වූවන්වේග් ඥතිවේයකු ක්ලාන්ත ී තිවේබ. වේමම 

 ාධ්ාකිරීම් වේහේතුවේවන් එක්සත් ජාතීන්වේග් සංවිධ්ානවේේ ආරක්ෂක අං යටද මැිහත්ීමට සිදුව ඇති අතර ඔවුන් 

විසින් කඩාකප්පල්කාරීන් පිකයස එක්සත් ජාතීන්වේග් සංවිධ්ාන කාර්යාල පකය  රවේයන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර 

ඇති අතර ක්ලාන්ත වූ තැනැත්තාට වවදයාධ්ාර ල ාීනමට ද පියවර වේගන තිවේබ21. 

 

 

  

                                                 
20 https://www.tamilguardian.com/content/police-harass-tamils-protesting-against-sirisenas-may-day-rally-batticaloa(අවසාන වේලස 

ප්රවේද  වූවේේ  ජූලි 4)  

 
21 මූලා  ර- පීඩාවට පත්වූවන් සහ සිද්ි ඇසින් දුටුවන්  INFORM වේවත දැක්වූ අදහසේ  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/police-harass-tamils-protesting-against-sirisenas-may-day-rally-batticaloa


 

14 
ඉන්වේෆෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වේක්න්රය  

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

 

D. ගවනත් සව්රූපවට තර්ගජන සහ බිය ගැටනීම්  

 

18. රහස් ගහළිකළ ඉටියානු ආගයෝජකයාට මරණ තර්ගජන  

 

 
(රූපය- අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද නිලධ්ාරීන් වේදවේදනා  න්ධ්නාගාර නිලධ්ාරීන් විසින් රක්ිත  න්ධ්නාගාරය 

 වේවත රැවේගන යන අයුරු- ඡායාරූප අනුග්රහය -වේේලි නිවුසේ)   

 

ජනාිපති වමත්රීපාල සිකයවේසේනවේග් කාර්යාල මණ්ඩල ප්රධ්ාී අයි වේක් මහානාම සහ රාජය දැව සංසේථාවේද 

සභාපති පී ිසානායක යන අය තමාවේගන් අල්ලසේ ල ාගත්  වට පැමිණිලි කළ ඉන්ියානු ජාතික 

ආවේයෝජකයා තමන්ට මරණ තර්ජන එල්ල ී ඇති  වට වේපාලිසියට පැමිණිලි කර තිවේබ. වේකාළඹ 07 පිහිටි 

තම කාර්යාලයට පැමිණ පුද්ගලවේයකු තමා මරා දමන  ව සඳහන් පිටු වේදකක ලිපියක් කාර්යාලවේේ 

පිළිගැීවේම් නිලධ්ාකයණිය වේවත ල ා ීන ඇයට ද මරණ තර්ජනය කර වේගාසේ ඇතැයි වේමම ඉන්ීනය ජාතික 

ආවේයෝජකයා වේපාලිසිය වේවත සඳහන් කර ඇත22. 

 

 

                                                 
22 http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=184374 (අවසාන වේලස ප්රවේද  වූවේේ  

අවේගෝසේතු 5)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=184374

