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ක්රම්ේදය 

 

 මුත ලංවේදනතේව ලංසමසින ලං2018 ලංලි  ලං- ලං්ැප්තැමුතබදන ලංවේක ේ ලංදී ලංශ්රී ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං්මුතබනධ මන ලං

්ේ්ේ ය ලං රටේවන ලං ්හ ලං සුසම  ේෂී ලං සිදුවීමුත ලං ගැ  ලං සම්ේතර ලං ්පමයි. ලං සමධේමව ලං්ේරේා  මන ලං්නයදනභම ලං සම්ේතර ලං

 ව ර  ලංඅතර, ලංරටේවන ලංසම ේ ල්ෂණම ලංවර, ලංරජ ේ ලං්හ ලං ව ත් ලංපේදන ේවවක ලංචදනමේව ලංගැ  ලං පේදු ලං ්ේමේ ලං

ගැනීමුත ලංඉදිරිපත් ලංවරයි. ලං මුත ලංවේදනතේ ව ලංසුසම  ේෂි ලංසිද්ි ලං35ේ ලං්ේතෘවේ ලං5ේ ලංමට ත් ලං ගේුක ලංවර ලංඇත. ලං්ේධය ලං

වේදනතේ, ලංඉන ෆෝමුත ලං වත ලංවේදනතේ ලංවූ ලංසිද්ි, ලංඉන ෆෝමුත ලංවේදනම ලං්ණ්ඩක ේ ලංඅත්යැකීමුත ලං්හ ලංනිරීේෂණ ලං ්හි ලං

 තේරතුරු ලංමූකේශ්ර ලං ව. 

 

විධායක සාරාංාය 

 

ඉන ෆෝමුත ලංසමසින ලං මුත ලංව් දන ලංපළ ලංවළ ලංජ වේරි-්ේදනතු, ලං්හ ලංඅ ේල්- ලංජුනි ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලංවේදනතේවක ලං

සිද්ි ලං22 ලං්හ ලං18 ලංබැින ලංපිළි වළින ලංපළ ලංවූ ලංඅතර, ලං ලං මුත ලං්ේ් ලංතු නදී ලංඑ් ලංගණ  ලං35 ලංයේවේ ලං යගුණමේ ලංබවට ලං

පත්ව ලංය  බ. ලං 

 මුතවේ මන ලංඅඩේ ලංප්ණ ලංඋතුරු ලං ැ ග හිර ලංයමිළ ලංක්රිමේවේරීනට ලංසමරුයධවම. ලංඒ ලංඅතරට ලංජ ්ේධය වදීන, ලං

වතෘවරු, ලං අතුරුයහනවූවන ග් ලං පවුල්, ලං අතුරුයහනවීමුතවකට ලං එ රහි ලං වයේපේරවකට ලං ්හ මෝගම ලං යේව  ලං

ක්රිමේවේරීන, ලං්හ ලං ය්ළ ලං ද්හපේක නමන ලංඅඩාගු ලං ව. ලං්දනය  ේ ලං්ේවපයපම ලංවේයිව ලංපහරදීමුත, ලංප්ර ේ  ලංකිරී්, ලං

 පේ සිමට ලං සම  ේෂ මන් ලං ත්ර්ේත ලං සම්දන   ලං අා මට(TID) ලං වැඳවී් ලං අඩාගු ලං සමම. ලං  මුත ලං පළිගැනීමුත ලං පසුප් ලං

හියේව ලංය ලංසිටි  ලංකදී. ලං ලං 

මීට ලං අ්තරව ලං  ය්ළ ලං ජ ්ේධය වදීන ලං ්හ ලං වතෘවරු ලං ්හ ලං  ව ත් ලං ජ ්ේධය වදීන ලං ්හ ලං වතෘවරු ලං

ප්ර ේ කිරීමුතවකට, ලංහිරිහැර, ලංියම ලංගැනවීමුත ලංආදිමට ලංකේ ලංවර ලංඇත් ත් ලං ද් පේක නමන ගන ලං්හ ලංවෘත්තීයම ලං

්මිය  ලං ේමවමකු ගන ලංඇතුළු ලංඅම ලංසමසිනි. ලං ලං 

එ ්ේ් ලං වකේව ලං හේ ලං ්ේහිතයම ලං ීම්ේ ලං වරමින ලං  පේත් ලං ්හ ලං  ේටය ලං වෘය  ලං තහ මුත ලං කිරීමුත, ලං වකේවරුවන ලං

අත්අඩාගුවට ලංගැනීමුත, ලංප්ර ේ  ලංකිරීමුත, ලංියම ලංගැන වීමුත ලංආදිම ලංගැ  ලංය ලංවේදනතේ ලංසමම. ලං මුත ලං බේ හේ්මේ ලං චෝය ේ ලං

පය මුත ලංවූ ේ ලංඒවේ ේ ලංඅනතදනගතම ලංසමසින ලංර ට්ට ලංබහුතර ලංආග් ලංව  ලංුද්ධේග් ලංගැ  ලංසම වච ේත්්ව ලං්හ ලං

හේනිවර ලං ව වේම ලංම  ලංතදනවම ලංපය මුත ලංවර ලංගනිමිනි. ලං ද් පේක න මෝ ලං්හ ලං බෞද්ධ ලංභිේූහු ලං මුතවේ මන ලං

්්හරේ ලංසිද්ි ලංපිටුප් ලංසිටිමහ. ලං 

තදනජ මට ලංපේත්රවූ ලංඅම ලංඅතර ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලං වේමි් මුත ලං්භේපය  ලංආචේදනම ලං දීපිවේ ලංඋඩග් ලං ය ලංසිී.. ලංඑ ්ේ්  ලං

 වේළඹ ලංව තෝ ව ලංඅගරයගුරු ලං්ැල්වමුත ලංවේඩි ල් ලංරාජිත් ලංසමසින ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංරේිව ලංසම වච ම ලංවරමින ලං

ප්රසිද්ධ ලංප්රවේ  ලංනිකුත් ලංවර  ලංකදී. ලං මුත ලංසිද්ි ලං යව් ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංක්රිමේධරමන ග් ලංතයබක ලංසම වච මට ලං

කේ ලංසමම. ලං 

සමනදිතමන ලංකිහිප ලං  ය  ේ ලංවේනතේ ලංක්රිමේවේරීනම. ලං  මුත ලං අතරට ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලං වේමි් මුත ලං්භේපය නි, ලං

 ැ ග හිර ලංඅතුරුයහන ලංවූ ලංපුද්ගකමකු ග් ලංියරිඳ, ලංඋතු දන ලංඅතුරුයහනවූවන ග් ලංපවුල්වකට ලං්හ මෝගම ලං ය  ලං

ක්රිමේවේරිනිමේ, ලං උතු දන ලං ජ ්ේධය වදිනිමේ ලං ්හ ලං යකු ණ් ලං වයහිා්ේවට ලං පේත්ර ලං වූ ලං සමනදිතමන ලං ්්ග ලං වැඩ ලං

වර  ලං ක්රිමේවේරිනිමේ ලං ය ලං අඩාගු ලං  ව. ලං  ලං ඉහත ලං ඒවේ මන ලං හතරේ ලං වේයිව ලං පහර ලං දීමුත ලං  ව  ලං අතර, ලං එේ ලං

අව්ේථේවව ලං දී ලං මනතමින ලං  බරී ලං ය ුනි. ලං  මුත ලං අතරින ලං වඩේත්් ලං අ්ේුකෂිව ලං ප්රහේරමේ ලං වන න ලං ත්න ග් ලං

අයිය වේසිවමුත ලං්හ ලංමූ ව ලංඅව යතේ ලං වුක වන ලංසම රෝධතේ ලංවළ ලංවේනතේ ලංැඳඳසමමනට ලංවළ ලංපහරදී්යි. ලං 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
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A. උතුරු නැ්ෙනහිර දමිළ ක්රියාකාන්නස සද ්පාලාලනනයනස තර්ජන සද බාධා  

උතුරු ලං පළේත ලං අය  යින ලං මි ටරිවරණම ලං වී් ලං අඛණ්ඩව ලං සිදු ලං  ව  ලං අතර, ලං  මුත ලං ව් දන ලං ්හ ලං පසුිම ලං ව්රවක ලං

යුද්ධ මන ලංමිම ලංිම ලංඅම ලං්ඳහේ ලං්ේ්ේරව ලං්හ ලංසිහිපත්කිරීමුත ලංඇතුළුව ලංසමසමධ ලංවේරණේ ලංගණ ේවේ ලං්මුතබනධ මන ලං

සම රෝධතේ ලංගණ ේවේ ලංපැවැත්වුනි. ලං ැ ග හිර ලංපළේ ත් ලංය ලංමීට ලං්්ේ  ලංක්රිමේවේරීත්වමේ ලංයේ ට ලංකැුනි. ලං මුත ලං

්නයදනභම ලංතුළ, ලං යමිළ ලංක්රිමේවේරීනට ලං ්හ ලං  ද් පේක නමනට ලං අඛණ්ඩව ලං  බේ හෝ ලං බේධේ ලංකිරීමුත, ලං තදනජ , ලං ියම ලං

ගැන වීමුත ලං ්හ ලං ආ වේෂණම ලං ර ට්ට ලං අ  කුත් ලං පළේත්වකට ලං වඩේ ලං අත්යැකී්ට ලං සිදු ලං සමම. ලං පහත ලං යැේ වන න ලං

්ේධයවක ලං වේදනතේ ලං වූ ලං එවැනි ලං පළි ලංගැනීමුත ලං කේ ලං්මුතබනධ ලංසම්ේතර ලං  ව  ලං අතර, ලං  මුත ලං වේදනතේ ව ලං  ත්්ේ ලං ව  මන ලං

 වනවර ලංඇය  ලංඅ  කුත් ලංසිද්ධීනය ලංඋතුරු ලං ැ ග හිර ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය මට ලං්මුතබනධ ලං ව  ලංඅව්ේථේ ලංය  බ. 

 

1. ධීවර ක්රියාකාකයකයා්බ ්බෝටුවටුවස නි ත තැ්ේ  

 

 
(පයපම- ිනි ලංතැබූ ලං බෝට්ටටුව - පිනූරම ලං- ලංටැමිල් ලංගේඩිමන ලං www.tamilguardian.com ) 

 

උතු දන ලංධීවර ලංඅයිය වේසිවමුත ලං වුක වන ලංක්රිමේවේරීව ලංවටයුතු ලංවර , ලංයමිළ ලංධීවරමකු ලංව  ලංසුජීපන ලං ්බ්ේ ල්ට ලං

අයිය  ලං ධීවර ලං  බෝට්ටටුවේ ලං ලි  ලං 21 ලං වැනියේ, ලං මේප  ේ ලං වඩ්ේරච්චචි ලං  ැ ග හිර ලං ප්ර ද්  ේ ලං ව්ඩේයිේ ලං වේුහහි, ලං

ිල් මනහි ලංදී ලංිනි ලංතබේ ලංය ුුක ලංබවට ලංවේදනතේ ලං ව. ලං ලං ලං මුත ලංසිද්ිම ලංසිදු ලංවී ලංඇත් ත් ලං ේසමව ලංහියේ ලංඛණ්ඩමට ලංආ්න  ලං

්ේථේ මව ලං ව  ලං අතර, ලං සිදු ලං වූ ලං අකේභම ලං ඇ්ේත මුතනතුගත ලං ආවේරමට ලං රුපිමල් ලං 400,000කි. ලං වඩ්ේරච්චචි ලං

 ැ ග හිර ලං ප්ර ද්  ේ ලං ්හේ ලං පරි්ේණ ේ ලං ිහුදු ලං ූඩැල්කන ලංඇල්ලීම මුත ලං වටයුතු ලං නි්ේ ලං ධීවර ලං පරි්ර ලං පද්ධය ම ලං

සම ේ  ලං වී් ලං්හ ලංධීවර ලං ජීසමවේවට ලංසිදුව  ලං්ෘණේත්්ව ලංබකපෑ් ලංගැ  ලංසිදු ලංවළ ලං සම රෝධතේවකට ලංසුජීපන ලංසමසින ලං

 ේමවත්වම ලංකබේ ලංදී ලංඇත1. 

                                                           

1https://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=39137 (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං3 ලංවැනියේ)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.tamilguardian.com/
https://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=39137
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2. යුද දුදා බුපි අංා විසින ප්රා්පය ය ස ා මනීස තර්ජනය කර   

 ල්ූදන ලංප්රේ ද්යම ලං්භේ ව ලං්නීවරමකු ලංව  ලංඑ්ේ ලංසිව කෝග ේයන ලං්හතේ ලංසමසින ලංපව්න න ලංව්ර ලංගණ ේවේ ලං

ය ්ේ ්ේ ලං යුය ලංහියේව ලං සමසින ලංඅල්කේ ලං  ග  ලංසිටි  ලංඉඩමුත ලංනියහ්ේ ලංකිරී් ලංආදිම ලං්මුතබනධ මන ලංප්රේ ද්යම ලං්භේවට ලං

 මෝජ ේ ලං  ග  ලංඒ් ලං වැනි ලං ත්න ග් ලං්හජ  ලංවටයුතු ලංනි්ේ ලංත්නට ලංයුය ලං හියේ ලංුද්ි ලං අා  ලං සමසින ලං දුරවථ ම ලං

හරහේ ලංතදනජ ම ලංවළ ලංබවයි. ලංඔහු ලං චෝය ේ ලංවරන න ලංදුරවථ  මන ලංවතේ ලංවළ ලංඅම ලංත්න ලංයුය ලංහියේ ලංුද්ි ලංඅා  ලං

බවට ලං හඳු ේ ලං ගත් ලං බවත්, ලං තදනජ ේත්්ව ලං ්ේවරමකින ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං හියේවට ලං සමරුද්ධව ලං  මෝජ ේ ලං  ග  ලං එන න ලං

්නයැයි ලංත්න ගන ලංප්ර ේ  ලංවළ ලංබවත්ම2. 

 

3. ්දමළ ජාතික ජනතා ්ලරු්ේ )TNPF( කාර්යාලය වසල  

 ය්ළ ලංජේය ව ලංජ තේ ලං පරි ණ් ලං (TNPF) ලංිකය වු ලං

වේදනමේකම ලංඅ ගෝ්ේතු ලං16 ලංවැනියේ ලංයුය ලංහියේව ලංසමසින ලං

වටක  ලං කය ලං බවට ලං වේදනතේ ලං  ව. ලං  ලං පේෂ ේ ලං ආරාචි ලං

්ේදනගවකට ලං අුකව ලං යුය ලං හියේ ලං  ්ේල්යේදුවන ලං

වණ්ඩේම්ේ ලංසමසින ලංත් ලංපේෂ ේ ලංිකය වු ලංදි්ේිේ ලං

වේදනමේකම ලංපැම ලංගණ ේවේ ලංය ්ේ ්ේ ලංවටවර ලං ග  ලං

සිට ලංඇය  ලංඅතර, ලංඑමට ලංබ කන ලංඇතුළු ලංවී ලංවේදනමේකම ලං

 ්වී්වට ලංභේජ ම ලංවර ලංඇත3. ලංපසුව ලංTNPF ලංසමසින ලං

 මුත ලංසිද්ිම ලංගැ  ලංට්ටවීට්ට ලංපණිවුඩමේ ලංනිකුත් ලංවරමින ලං

ප්රවේ  ලංව ළේ ලංපේෂ ේ ලංදි්ේිේ ලං ල්වමුතවරමේ ලංසමසින ලං

 මුත ලං ගැ  ලං  පේලීමසිමට ලං පැමිණිල්කේ ලං කිරී්ට ලං ිම ලං

අව්ේථේ ව ලං ‘ඇසින ලං දුටු ලං ්ේේෂි ලං ්දි’ ලං මැයි ලං කිමමින ලං

පැමිණිල්ක ලංභේර ලංගැනී්ට ලංඅව්ැය  ලංබවේ ලං පනුකමුත ලං

වළ ලං බවයි. ලං  TNPF තවදුරටත් ලං කී ව ලං යුය ලං හියේව ලං

සමසින ලං  ් ්ේ ලං බ කන ලං පේෂ ලං වේදනමේකමට ලං ඇතුළු ලං

වී් ලංඔවුනව ලංියම ලංවැද්යවී්ට ලංසිදු ලංවර  ලංකය ලංනිදනකජ්ජජී ලං

වෑම්ේ ලංබවයි4. ලංTNPF ලංසමසින ලංඅතුරුයහන ලංවූවන ග් ලං

පවුල් ලංසමසින, ලං්හ ලංහියේව ලංසමසින ලංඅත්පත් ලංවර ලං ග  ලං

සිටි  ලංඉඩමුත ලංඅයිය  ලංප්රජේවන ලංසමසසින ලං්ාසමධේ ම ලංවළ ලං

සම රෝධතේ ලංකිහිපමවට ලං්හ මෝගම ලංයේව  ලංකදී. ලං 

 

4. කරච්චි ප්රා්පය ය ස ා්ේ ස ාලති රදසප ්ලාසිසියස කැයව   

කි   ේච්චචි ලං දි්ේිේව ේ ලං වරච්චචි ලං ප්රේ ද්යම ලං ්භේ ව ලං ්භේපය  ලං හට ලං ත්ර්ේත ලං සම්දන   ලං  වේට්ටඨේ ම ලං  වත ලං

වැඳවී්ේ ලංඅ ගෝ්ේතු ලං29 ලංවැනි ලංදි  ලංවර ලංය ුුක ලංඅතර ලංපසුව ලංඑම ලං්ැප්තැමුතබදන ලං1 ලංවැනි ලංදි ට ලං ව ්ේ ලංසමම. ලං ත්ර්ේත ලං

සම්දන   ලං වේට්ටඨේ ම ලංසමසින ලං ් ්ේ ලංවැඳවී්ට ලං හේතුවේ ලංයනවේ ලං ැත. ලංඔහුව ලං2013 ලංව් දනදී ලංය ලංත්ර්ේත ලංසම්දන   ලං

 වේට්ටඨේ ම ලංසමසින ලංරඳවේ ලංතබේ ලං ග  ලංඇත5.  

                                                           

2https://www.tamilguardian.com/content/nallur-council-member-threatened-army-intel-bringing-resolutions-against-militarisation (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලං

වූ ේ on 5st of ඔේ තෝබදන)   
3https://mobile.twitter.com/TnpfOrg/status/1030353557151772673?p=v (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං6 ලංවැනියේ)  
4https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-army-raids-tnpf-office-mullaitivu (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං6 ලංවැනියේ) 
5https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-karaichchi-divisional-council-chairman (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං1 ලංවැනියේ)  

(පයපම-TNPF ලංසමසින ලංනිකුත් ලංවළ ලංටිසමටදන ලංපණිුහඩම-

https://mobile.twitter.com/TnpfOrg/status/1030353557151

772673?p=v)  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/nallur-council-member-threatened-army-intel-bringing-resolutions-against-militarisation
https://mobile.twitter.com/TnpfOrg/status/1030353557151772673?p=v
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-army-raids-tnpf-office-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-karaichchi-divisional-council-chairman
https://mobile.twitter.com/TnpfOrg/status/1030353557151772673?p=v
https://mobile.twitter.com/TnpfOrg/status/1030353557151772673?p=v
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ඉන්ෆෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ්ේනරය 

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

ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

5. වවු තයා පුරවැසි කමිටු්ේ ස ාලති ත්රසපත විමර්ාන ්කාටුවඨාාාය ්වත කැයව  

වවුනිමේ ලංපුරවැසි ලංවමිටු ව ලං්භේපය  ලං ගෝපේකක්රිෂේණන ලංරේජ්ජකු්ේදන ලං වත ලං්ැප්තැමුතබදන ලං6 ලං වනි ලංයේ ලංත්ර්ේත ලංසම්දන   ලං

 වේට්ටඨේ ම ලංසමසින ලංවැඳවී්ේවර ලංය ුනි. ලං ලංඑ හත් ලං ් ්ේ ලංවැඳවී්ට ලං හේතුවේ ලංයැුකමුත ලංදී ලං ැත6. 

6. දර්තාල් සංවිධායක අත්අඩංගුවස  

්ඩවකපු ව ලංක්රිමේවේරිව මේ ලංව  ලංව පය පිල් කයි ලං ්ෝහන ලංඑරේවුදන ලං පේලීමසි මන ලංඅත්අඩාගුවට ලං ග  ලංඇත් ත් ලං

්හජ  ලං ද්පළට ලංහේනි ලංකිරී් ලංම  ලං චෝය ේ ලංඑල්ක ලංවරමිනි. ලං ්ෝහන ලංඇතුළු ලං ව ත් ලංක්රිමේවේරීන ග් ලං ේමවත්වම ලං

ඇතුව ලං එරේවූදන ලං ආ්න  ේ ලං වතුර ලං  බෝතල් ලං වමුතහකේ ලං ඉදි ලං කිරී්ට ලං සමරුද්ධව ලං ඔවුන ලං හදනතේල් ලං සම රෝධතේවමේ ලං

්ාසමධේ ම ලංවර ලංය ුනි. ලං ්ෝහන ලං්ැප්තැමුතබදන ලං11 ලංවැනියේ ලංඅත්අඩාගුවට ලං ග  ලංපසුව ලංඇප ලංපිට ලංනියහ්ේ ලංවර ලංඇත7.  

7. ්ලාසිසිය තිසිලන සමරුවස එ්රහිව අතුරු තදනමේ ඉල්ල  

 
(ය ලීමපන ලං්්රුව - ඡේමේපයපම- ලංටැමිල් ලංගේඩිමන ලං www.tamilguardian.com ) 

 

31 ලං ව්රවට ලං  පර ලං ඉනදීම ලං ්ේ් ලං හියේවකට ලං එ රහිව ලං සිම ලං ්රණම ලං  තේ ලංඋපවේ්මව ලංනිමැ  ලං ය ලීමපන ලං ්ැ්රී්ට ලං

එ රහිව ලංලි  ලං21 ලංවැනියේ ලං පේලීමසිම ලංසමසින ලංඅතුරු ලංතහ මුත ලංනි මෝගමේ ලංඉල්කේ ලංසිටිමින ලං ුහවේ ලංපැවැපය ලංබවට ලං්ේධය ලං

වේදනතේ ලංපළ ලංසමම. ලංය ලීමපන ලං පර ලංඑල්ී.ී.ඊ ලං්ේ්ේජිව මකි. ලංමේප ම ලංදි්ේිේව ේ ලං ල්ූදන ලංහිදී ලං්ැප්තැමුතබදන ලං26 ලං වනියේ ලං

 මුත ලං සිහිපත් ලං කිරී මුත ලං උ ළක ලං ්ැකසුමුත ලං වර ලං ය ුනි. ලං  පේලීමසිම ලං සමසින ලං කිමේ ලං සිටි ේ ලං මේප මට ලං පැමි ණ  ලං සිාහක ලං

්ාචේරවමන ලංියමපත් ලංසමම ලංහැකි ලංබැසමන ලං්හ ලංවේදනිව ලං්හ ලංආගමිව ලං්ාහිඳිමේවට ලංඋපරව ලංපැමිණිම ලංහැකි ලංබැසමන ලං ්් ලං

උ ළක ලංතහ මුත ලංවළ ලංයුතු ලංබවත්, ලංය ලීමපන ලං්ේ්ේරව ේ ලං්ැරසි  ලංඉවත් ලංවළ ලංයුතු ලංබවත්ම. ලං  ලංඅතුරුතහ මුත ලංනි මෝගම ලං

නිකුත් ලං කිරී් ලං ්ැප්තැමුතබදන ලං 25 ලං වැනි ලං යේ ලං උ්ේසමම ලං සමසින ලං ප්රය ේ ෂේප ලං වර  ලං කදී8. ලං ඊට ලං පසුදි  ලං  මුත ලං සිහිපත් ලං කිරී මුත ලං

උ ළක ලංමේප  ේ ලං ල්ූදන ලංවනය්ේවේමි ලං ද්වේකම ලංඅ්ක ලංමේප ම ලං ගරේිපය , ලං ද් පේක නමන ලං්හ ලංකි   ේච්චචි, ලං

ිකය වු ලං්හ ලංමේප ම ලංප්ර ද් වක ලංවැසිමන ග් ලං්හභේිත්ව මන ලංසිදු ලං වරිනි9.   

                                                           

6https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-vavuniya-citizens-committee-president (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ්ැප්තැමුතබදන ලං1 ලංවැනියේ)  
7https://www.tamilguardian.com/content/organiser-released-bail-over-batticaloa-hartal(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ්ැප්තැමුතබදන ලං1 ලංවැනියේ)  
8https://www.tamilguardian.com/content/jaffna-court-rejects-ban-thileepan-commemoration (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං6 ලංවැනියේ)  
9http://www.dailymirror.lk/article/Jaffna-Mayor-at-Thileepan-s-commemoration-156035.html (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ලං  ේවැමුතබදන ලං16 ලංවැනියේ)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.tamilguardian.com/
https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-vavuniya-citizens-committee-president
https://www.tamilguardian.com/content/organiser-released-bail-over-batticaloa-hartal
http://www.dailymirror.lk/article/Jaffna-Mayor-at-Thileepan-s-commemoration-156035.html
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  

ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

B. ජනමාධය්ේීනනස සද කතවවරුනස ලදරීනම්, බිය ෙැනනවීම් සද සීමා 

 මුත ලංවේකම ලංඇතුළත ලංජ ්ේධය වදීන ලං්හ ලංවතෘවරු ලංකිහිප ලං ය  ේ ලංප්ර ේ  ලංකිරී් ලං්හ ලංප්රවේ  ලංකබේ ලංගැනී්ට ලං

 පේ සිම ලං ්හ ලං සම  ේෂ මන ලං ත්ර්ේත ලං සම්දන   ලං  වේට්ටඨේ ම ලං සමසින ලං  ලං වැඳවුක ලං කැුනි. එේ ලං අමකු ලං හැර ලං අන ලං

සිමල්කන් ලං උතුරු ලං  ැ ග හිර ලං යමිළ ලං ජ ්ේධය වදීන ලං  ව. ලං එේ ලං අව්ේථේවව ලං දී ලං යුය ලං හියේව ලං සමසින ලං  ය්ළ ලං

ජ ්ේධය වදීන ලං ්හ ලං ක්රිමේවේරීන ලං පිරි්ේ ලං හියේව ලං ්මුතබනධ මන ලං පක ලං වළ ලං ්ේධය ලං වේදනතේ ලං ්මුතබනධ මන ලං

ප්ර ේ  ලංවර ලංඇත. ලං  වේළඹ ලං ජ ්ේධය වදීන ලං ය ය  කුට ලංග වෂණේත්්ව ලංප්රවෘත්ය  ලං වේදනතේවවට ලං යේමව ලංවී් ලං

්මුතබනධ මන ලං සම වච  ලං එල්ක ලං වර  ලං කය ලං අතර, ලං ජ ්ේධය වදීන ලං ්මූහ ලං මිනීවක ලං ්හ ලං ප්රසිද්ධ ලං

 ද් පේක නමකු ග් ලංදූෂණ ලංසිද්ි ලං්මුතබනධ ලං ුහවේ ලංවේදනතේ ලංකිරී ්න ලංීම්ේ ලංවර  ලංකදී. ලං මුත ලංවේක ේ ලංමේප  ේ ලං

 ය්ළ ලංජ ්ේධය වදිමකු ලං්මුතබනධ මන ලංුද්ි ලංඅා  ලංවේදනතේ ලංතබේ ලංගත් ලංබවට ලංහියේව ලංපිළිගත් ලංඅතර, ලංමේප  ේ ලං

ජ ්ේධය වදිනිමවට ලං  ළ ලං වේයිව ලං පහරදී්ේ ලං ය, ලං ජ ේිපය  ලං සමසින ලං ්ත්රවය, ලං මිනී්ැරුමුත ලං ්හ ලං ්ේී ලං දූෂණ ලං

්මුතබනධ මන ලං්්ේජ ලං්ේධය ලං වත ලංබැ  ලංවැදී්ේ ලංය ලංසිදු ලංසමම. ලංඑ ්ේ් ලංරජ ේ ලංෛවයය ලංනිකධේරීන ග් ලං්ාග් ේ ලං

(GMOA) ලං්භේපය  ලංසමසින ලංජ ්ේධය වදීනට ලංසමරුද්ධව ලංතදනජ ේත්්ව ලංප්රවේ  ලංවළ ලංබවට ලංය ලංවේදනතේ ලං ව. ලං 
 

8. ජනමාධය්ේීනන ්ද්ද්නුටස හිකයදැර  

 
 

(ඒවේබද්ධ ලංසමපේෂ ේ ලං්නී ලංවේාච  ලංසම ජ්ජ ේ්වර ලං්ේධය ලං්ේවච්චඡේවේ ලංඅ්තමින ලංජ ්ේධය වදීන ලං ය ය ේට ලංබැ  ලංවදි  ලංකදී (ව මුත) 

යරී ේ ලං බැ ේ්ටිමන ේ් ලං (්ැය) ලං ආතදන ලං ව් ේන (යකු ණ්). ඡේමේපයප ලං යේමවත්වම- www.colombotelegrap.com, 

jdssrilanka.blogspot.com, www.hirunews.lk) 

 

වේාච  ලංසම ජ්ජ ්ේවර ලං්හ ලංඩක්ේ ලංඅකහප්ප පරු් ලංආදී ලංහිටපු ලංජ පය  ලං්හිනය ලංරේජපේෂට ලං්මුතබනධ ලංපේදන  මුතනතු ලං

්නී ලං වණ්ඩේම්ේ ලං සමසින ලං නිව මෝේ ලං ටයිමුත්ේ ලං පුවත්පත ලං සමසින ලං හමුතබන තේට ලං වරේම ලං ගැ  ලං සිදු ලං වළ ලං

ග වෂණේත්්ව ලංවේදනතේවට ලංයේමවත්වම ලංයැේ ලංවූ ලංජ ්ේධය වදීන ලං ය ය කු ලංව  ලංයරී ේ ලංබැ්ේටිමන්ේ ලං්හ ලංආතදන ලං

ව් ේන ලංප්රසිද්ි ේ ලංසම වච මව ලංවර  ලංකදී. ලං  ්් ලංපුවත්පත් ලං පිම ලංපුවත්ප ත් ලං යකුු  ලංආසිමේුක ලංවේදනතේවරු ලං

ව  ලං්ේරිමේ ලංඅිය ලංහබීබ ලංසමසින ලං ම  ලංකදුව ලංජුනි ලං25 ලංවැනියේ ලංප්රවේ මට ලංපත් ලංසමම10,11. 2015 ලංරේජපේෂ ග් ලංපරේජමට ලං

පත් ලං වූ ලං ජ ේිපය  ලං ඡනය ලං වයේපේරමට ලං න   ලං ආධේර ලං කැුු  ලං බව ලං ආදී ලං සමසමධ ලං වේරණේ ලං ගැ  ලං නිව මෝේ ලං ටයිමුත්ේ ලං

පුවත්ප ත් ලං පළ ලං වූ ලං එ් ලං  පි ේ ලං  ්ේමේ ලං ගැනීමුතවකට ලං සමරුද්ධව ලං හිටපු ලං ජ පය  ලං ්හිනය ලං රේජපේෂ ලං ්හතේ ලං ලි  ලං 1 ලං

වැනියේ ලං ප්රවේ මේ ලංනිකුත් ලං වර  ලං කදී. ලං ලි  ලං 2 ලං වැනියේ ලං  වේළඹ ලං පැවැය  ලං ්ේධය ලං ්ේවච්චඡේවව ලං දී, ලං පේදන  මුතනතු ලං

්නීවරුන ලං සමසින ලං  මුත ලං ජ ්ේධය වදීනට ලං  ය ය ේට ලං බැ  ලං වැදී් ලං ්හ ලං සම වච ම ලං කිරී් ලං සිදු ලං වළ ලං

අතර,  බැ්ේටිමන්ේ ග් ලංඡේමේපයපමේ ලංය ලං පනව  ලංකදී. ලං ලං මුත ලංසිදුවී් ලං්ේධය ලංනියහ්ට ලංසිදු ලංවළ ලංතදනජ මේ ලං ක් ලං

්කවමින ලංඅනතදනජේය ව ලං්හ ලං ද්යම ලං්ේධය ලං්ාසමධේ  ලංකිහිපමේ ලංසමසින ලං හළේ ලංයකි  ලංකදී12.  

                                                           

10https://cpj.org/2018/07/sri-lankan-politicians-try-to-intimidate-journalis.php(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ) 
11https://www.newsfirst.lk/2018/07/04/new-york-times-reacts-to-intimidation-by-mr-camp/(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ) 
12http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/sri-lankan-lawmakers-intimidating-journalists-over-nyt-article/(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ 

ඔේ තෝබදන ලං ලං5 ලංවැනියේ)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.colombotelegrap.com/
http://www.hirunews.lk/
https://cpj.org/2018/07/sri-lankan-politicians-try-to-intimidate-journalis.php
https://www.newsfirst.lk/2018/07/04/new-york-times-reacts-to-intimidation-by-mr-camp/
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/sri-lankan-lawmakers-intimidating-journalists-over-nyt-article/
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ඉන්ෆෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ්ේනරය 

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

ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

9. කයවිර සදකාර කතව ත්රසපත විමර්ාන ්කාටුවඨාාාය )TID( ්වත කැයව   
 

 
(ය ්ේ් ලංරවීනර ලං ප දනරේ, ලංඡේමේපයපම ලං ්  ලංමිරදන www.dailymirror.lk) 

 

රිසමර ලං ඉරියේ ලං පුවත්ප ත් ලං්හවේර ලං්ා්ේවේරව ලංය ්ේ් ලං රවීනර ලං ප දනරේ ලං්හතේ ලං ලි  ලං 20 ලං වැනි ලං යේ ලං ත්ර්ේත ලං සම්දන   ලං

 වේට්ටඨේ ම ලං (TID) ලං සමසින ලං වැඳවේ ලං ඇත් ත් ලං එ් ලං පුවත්ප ත් ලං උතුරු ලං  ැ ග හිර ලං එල්ී.ී.ඊ ලං ක්රිමේවේරවමුතවක ලං

වදනධ මන ලං්මුතබනධ මන ලං පළ ලං වූ ලං  පිමේ ලං්මුතබනධ මන ලං පැහැදි  ලංකිරී්ේ ලංසිදු ලංකිරී්ටම. ලං  පි ේ ලං ිකය වු ලං

දි්ේිේව ේ ලංඔ්ුහසුඩේන ලං වය න ලංහිවූ ලංවක ලංය්ේ ලංය බූ ලංේ ල් ්ෝ ලං බෝමුතබ ලං්මුතබනධ මන ලංවේදනතේ ලංවර ලංය ුනි. ලං

“අපි ලං ්ම ලං හළි ලංයරව ලංව ළේ ලංුද්ි ලංඅා  ලංවේදනතේ ලංපය මුත ලංවර ලං ග යි. එල්ී.ී.ඊ ලං ැවත ලං ැිී.් ලං්මුතබනධ මන ලං

කිසිමමුත ලංකකුණේ ලංය  ම වේ ලංඒ ලංගැ  ලං්හජ තේව ලංයැ  ලංගත ලංයුතුයි. ලංඅපි ලංඉටු ලංව ළ ලංජ ්ේධය වදීන ලං ක් ලංඅපිට ලං

ඇය  ලං්්ේජ ලංවගකී්යි” ලංය ්ේ්  ලංරවීනර ලං ප දනරේ ලංසිම ලංප්රවේ ම ලංකබේ ලංදී ්න ලංඅ තුරුව ලං්ේධය ලංව ත ලංප්රවේ  ලංවර  ලං

කදී13. 

10. අලරාධ ලන්ේෂණ ්දලාර්ත්ම්නතුව ්දමළ පුවලත්ලත්වල කතවවරු සද ජනමාධය්ේීනන ප්රාපන 

ිරන්ම  

 පේලීමසි ේ ලංඅපරේධ ලංපරීේෂණ ලං යපේදනත මුතනතුව ලං(CID) ලංසමසින ලංමේප  ේ ලංජ ්ේධය වදීන ලං්හ ලංවතෘවරු ලංකිහිප ලං

 ය  ේ ලං එල්ී.ී.ඊම ලං ්මුතබනධ මන ලං හිටපු ලං රේජය ලං ඇ්ැය  ලං සමජමවකේ ලං ් හේෂේවරන ලං සමසින ලං සිදු ලං වළ ලං

ආන යෝක ේත්්ව ලංප්රවේ මේ ලං්මුතබනධ මන ලංප්ර ේ  ලංකිරී්ට ලංකේ ලංවර ලංඇත14.  

                                                           

13http://www.dailymirror.lk/article/tid-records-statement-from-rivira-associate-editor-152985.html(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ්ැප්තැමුතබදන ලං ලං5 ලංවැනියේ)  
14https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankas-cid-investigates-tamil-newspapers-reported-vijayakalas-speech (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ 

ඔේ තෝබදන ලං ලං6 ලංවැනියේ)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.dailymirror.lk/
http://www.dailymirror.lk/article/tid-records-statement-from-rivira-associate-editor-152985.html
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankas-cid-investigates-tamil-newspapers-reported-vijayakalas-speech
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11. ත්රසපත විමර්ාන ්කාටුවඨාාාය (TID) ්දමළ පුවත්ලත් කතවවරුන්ෙන ප්රකාා ලබා ෙී 

්ැප්තැමුතබදන ලං 16 ලං වැනි ලං දි , ලං ත්ර්ේත ලං සම්දන   ලං වේට්ටඨේ ම ලං (TID)  ලං මේප  ේ ලං පුවත්පත් ලං 3ව ලංවතෘවරුන ගන ලං

ප්රවේ  ්ටහන ලං වර ලං  ග  ලං ඇත. ආ යි වේට්ටටයි ලං  ද්වේක ලං උත්්ව ේ ලං දී ලං යමිළ ලං නිජිය් ලං  පනව  ලං සිය ම්ේ ලං

ප්රයදන  ම ලංකිරී් ලං්මුතබනධ මන ලංඋයමන, ලං වේකමුතපුරි ලං්හ ලංය  ේකුරල් ලංපුවත්පත්වක ලංවතෘවරුන ගන ලං ් ්ේ ලං

ප්රවේ  ලං්ටහන ලංවර ලං ග  ලංඇත15.   

12. ත්රසපත විමර්ාන ්කාටුවඨාාාය (TID)  මඩකලපු්ේ ජනමාධය්ේියයා කැයව .  

 

 

(පයපම ලං- ලං්ඩවකපුව ලංදි ේ්ිේව ලං ය්ළ ලංජ ්ේධය වදීන ග් ලං්ාග් ේ ලංප්රධේනිමේ ලං්හ ලංනියහ ේ් ලංජ ්ේධය වදී ලංවී ලංක්රිෂණකු්ේදන) 

්ඩවකපුව ලංදි්ේිේව ේ ලං ය්ළ ලංජ ්ේධය වදීන ග් ලං්ාග් ේ ලංප්රධේනිමේ ලං්හ ලංනියහ්ේ ලංජ ්ේධය වදිමකු ලංව  ලං

වී ලං ක්රිෂේණකු්ේදන ලං ලි  ලං 16 ලං  වනියේ ලං ත්ර්ේත ලං සම්දන   ලං  වේට්ටඨේ ම ලං  වත ලං වැඳවූ ලං බවට ලං වේදනතේ ලං  ව. ලං ඔහුට ලං

 පේලීමසි මන ලං  චෝය ේ ලං ව ළේ ලං  පර ලං එල්ී.ී.ඊ ලං  ේමවමන ලං ්හ ලං ඩම්ේ පෝරේ ලං ්ාසමධේ  ලං ්්ග ලං ්මුතබනධතේ ලං

පවත්ව  ලංබවටයි. ලංක්රිෂේණකු්ේදන ලංට ලංඅුකව, ලංඔහු ලං්හ ලං්ඩවකපු ව ලං පර ලංඑල්ී.ී.ඊම ලංඅතර ලං්මුතබනධම ලංතයබක ලං ක් ලං

ඔහු ගන ලං ප්ර ේ  ලං වර ලං ඇත. ලං “ඔවුන ලං ් ගන ලං එල්ී.ී.ඊම ලං ්හ ලං ඩම්ේ පෝරේ ලං ්ාසමධේ වකට ලං ඇය  ලං ්මුතබනධම ලං

සම්දන  ම ලංවර වේ ලං මුත, ලංඑයින ලංඋත්්ේහ ලංවරන න ලංඅ ප් ලං්ේධය ලංවටයුතු ලංීම්ේ ලංකිරී්ටයි” ලංක්රිෂණකු්ේදන ලං්ේධය ලං

අ්තමින ලංකිමේ ලංසිටි ේම16. 

 

 

                                                           

15https://www.tamilguardian.com/content/tid-interviews-jaffna-editors-over-tamil-homeland-display (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං2 ලංවැනියේ)  
16https://www.tamilguardian.com/content/tid-interrogates-batticaloa-journalist (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ්ැප්තැමුතබදන ලං30 ලංවැනියේ)   

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/tid-interviews-jaffna-editors-over-tamil-homeland-display
https://www.tamilguardian.com/content/tid-interrogates-batticaloa-journalist


  

11 

ඉන්ෆෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ්ේනරය 

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

ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

13. ත්රසපත විමර්ාන ්කාටුවඨාාාය (TID)  යාලනය ජනමාධය්ේියයා කැයව   

 

 

( ේ න ලං්හතේට ලං පේ සි මන ලංකබේ ලංදුන ලං  ේතීයසිම - පිනූරම ලං- ලංටැමිල් ලංගේඩිමන) 

 

මේප  ේ ලං  ය්ළ ලං ජ ්ේධය වදිමකු ලං ව  ලං උයමරේ්ේ ලං  ේ න ලං ත්ර්ේත ලං සම්දන   ලං  වේට්ටඨේ ම ලං සමසින ලං  වේළඹට ලං

වැඳවේ ලංඇත් ත් මේප ම ලං දි්ේිේව ේ ලංපිහිටි ලංඔහු ග් ලංග් ලං ව  ලංආ ේයි වේට්ටටයි ලංහි ලං පිහිටි ලංහිනදු ලං  ද්වේකමව ලං

උත්්වමව ලංදී ලංඊළේමුත ලංසිය ම්ේ ලංප්රයදන  ම ලංකිරී් ලං්මුතබනධ මන ලංප්ර ේ  ලංකිරී්ටම. ලං මුත ලංවැඳවී් ලංසිදු ලංවර ලංඇත් ත් ලං

ත්ර්ේත ලංසම්දන   ලං වේට්ටඨේ ම ලං්හ ලංප්ර ද්  ේ ලං ව ත් ලං පේ ්ේ ලං්ේථේ  ලංසමසින ලං ්් ලංසිද්ිම ලංගැ  ලංපරීේෂණ ලංසිදු ලං

වර ලං ්ය  ලං ගණ වට ලං පසුවම. ලං  ේලීමන ලං ්හතේ ලං  ්් ලං  ද්වේක ේ ලං කිසි් ලං පරිපේක  ලං වමිටුවව ලං ්ේ්ේජිව මේ ලං

  ේ ව. ලං  ේ න ලං ්හතේට ලං අ්තරව, ලං  ද්වක ේ ලං පූජවමේ, ලං තරුණ ලං ්ාග් ේ ලං ්ේ්ේජිවමන ලං  මුත ලං සිද්ිම ලං ගැ  ලං

ප්ර ේ  ලංකිරී්ට ලංත්ර්ේත ලංසම්දන   ලං වේට්ටඨේ ම ලංසමසින ලං වේළඹට ලංවැඳවේ ලංඇත17. 

 

14. අලරාධ ලන්ේෂණ ්දලාර්ත්ම්නතුව (CID) විසින  යාලනය ජනමාධය්ේියයා කැයව  ලං 

මේප  ේ ලං පෞද්ග ව ලංපයපවේහිනී ලං ේ වේවව ලංවැඩ ලංවර  ලං ය්ළ ලංජ ්ේධය වදිමකු ලංව  ලං ඩරේජේ ලංකුහරේජේ ලං

අ ගෝ්ේතු ලං 24 ලං වැනි ලං යේ ලං අපරේධ ලං පරීේෂණ ලං  යපේදනත මුතනතුව ලං (CID) ලං  වත ලං වැඳවේ ලං ඇය  ලං බවට ලං වේදනතේ ලං  ව. ලං

වැඳවීමුත ලංවර ලංඇත් ත් ලං2015 ලං්ැයි ලං්ේ් ේ ලංදී ලංසිව කෝග ේයන ලංසමයයේ ලං මුත ලං18 ලංහැසමරිදි ලංපේ්ල් ලංසිසුසමම ලංවණ්ඩේමමුත ලං

 ාිව ලංදූෂණමට ලංකේ ලංවර, ලං්රේ ලංයැමී්ට ලංපසුව ලංවරයවරු ලංවූ ලං“්ේසම්ේ ලංකු්ේදන” ලංඅත්අඩාගුවට ලංගැනී් ලං්හ ලංඇප ලංදී් ලං

්මුතබනධ මන ලං ව  ලං පරීේෂණමව ලං  වේට්ේ ලං  ක්ම. ලං  මුත ලං ජ ්ේධය වදීන ලං එ් ලං සිද්ිම ලං ්මුතබනධ මන ලං

වේදනතේ ලංවර ලංඇත18.   

                                                           

17https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-jaffna-journalist-along-5-others(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං ලං5 ලංවැනියේ)   
18https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalist-summoned-cid (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං ලං5 ලංවැනියේ)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-jaffna-journalist-along-5-others
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalist-summoned-cid
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  

ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

15. යුද දුදාව ුලතිවු හි ජනමාධය්ේීනන්ෙන ප්රාපන කර  

ලි  ලං29 ලංවැනි ලංදි  ලංයුය ලංහියේ ලංනිකධේරීන ලංසමසින ලංිකය වු ලංහි ලංජ ්ේධය වදීන ලං්හ ලංසිසමල් ලං්්ේජ ලංක්රිමේවේරීන ලංප්ර ේ  ලං

කිරී්ට ලංකේ ලංවර ලංඇත් ත් ලංිකය වු ලංදි්ේිේව ේ ලංවයේපේර ලං්හ ලංකුටුමුතභ ලං්මුතබනධ මන ලංහියේව ලංසමසින ලං තේරතුරු ලං

එවතු ලංවර  ලංබවට ලං ් සුරේයේ ලංපළ ලංවූ ලංප්රවෘත්ය  ලංවේදනතේවකට ලංපසුව ලංඒ ලං්මුතබනධ මනි. ලං  ලංජ ්ේධය වදීනට ලං්හ ලං

ක්රිමේවේරීනට ලං අුකව, ලං හියේ ලං නිකධේරීන ලං සමසින ලං ත්න ග් ලං ක්රිමේවේරවමුත ලං පුවත්පත්වක ලං  ව ්ේ ලං පළ ලං වූ ේ ලං යැයි ලං

පැහැදි  ලංවර  ලං ක් ලංබක ලංවර ලංඇත19,20. 

16. ්දමළ ජනමාධය්ේීනන සම්බනධ්යන වාර්තා තබා ෙනනා බවස දුදාව ිළි  ෙී  

 ය්ළ ලංජ ්ේධය වදීන ලං්මුතබනධ මන ලංුද්ි ලංවේදනතේ ලංතබේ ලංගන ේ ලංබවට ලංශ්රී ලංකාවේ ලංයුය ලංහියේව ලංපිළි ග  ලංඇත. ලං

 මුත ලං තේරතුරු ලං හළි ලංයරව ලංවූ ේ ලං තේරතුරු ලංයැ  ලංගැනී මුත ලංප ත ලංමට ත් ලංවූ ලංඅභිමේච  ලංක්රිමේයේ්මව ලංදී, ලංමේප  ේ ලං

ජ ්ේධය වදිමකු ලංසමසින ලංඉදිරිපත් ලංවළ ලං තේරතුරු ලංයැ  ලංගැනී මුත ලංඉල්ලීම්ේ ලංහියේව ලංසමසින ලංප්රය ේ ෂේප ලංකිරී ්න ලං

පසුවම. ලං හියේව ලං සමසින ලං  තේරතුරු ලං යැ  ලං ගැනී මුත ලං  වේමි්් ලං  වත ලං යැුකමුත ලං දී ලං ඇත් ත් ලං ඔවුන ලං සමසින ලං  ්් ලං

ජ ්ේධය වදිමේ ලං සමසින ලං ඉදිරිපත් ලං වළ ලං  තේරතුරු ලං යැ  ලං ගැනී මුත ලං අමදුමුතපත්රම ලං ප්රය ේ ෂේප ලං වර ලං ඇත් ත් ලං ඔහු ලං

්මුතබනධ මන ලංහියේ ලංුද්ි ලංඅා  ලංසමසින ලංතබේ ලංගන ේ ලංවේදනතේ ලංපය මුත ලංවර ලං ග  ලංබවයි21. 

17. යාලන්ේ ජනමාධය්ේිය තයේ ලදර ීනමකස ලේ්ේ  

මේප  ේ ලංනියහ්ේ ලං ජ ්ේධය වදිනිමේ ලං ව  ලං  ය්ළ ලං ජේය ව ලං සු්ය  ලං තාගරේජේ ලං ්ැප්තැමුතබදන ලං 28 ලං වැනි ලං දි  ලං ත් ලං

 ්ෝටදන ලං ්යිවක මන ලං ග්න ලං වරමින ලං සිටිමදී ලං  ් ්ේ ලං පහර ලං දී්වට ලං කේ ලං වී ලං ඇත. ලං ඇම ලං පව්  ලං ආවේරමට, ලං ලං

ආගමිව ලං්ේථේ  ේ ලංසිට ලංසිම ලංනිව්ට ලංආපසු ලංමමින ලංසිටිමදී ලං  ේයන ේ ලංපුද්ගකමකු ලං ව ත් ලං ්ෝටදන ලං්යිවකමව ලං

 ැගී ලංඇම ලංපසුප් ලංපැමි ණ  ලංබව ලංඇම ලංයැව ලංඇත. ලං මුත ලං  ේයන ේ ලංපුද්ගකමේ ලංඔහු ග් ලං ්ෝටදන ලං්යිවකම ලංඇ ග් ලං

්යිවක ේ ලං හප්පේ, ලං ඇමට ලං තදනජ ම ලං වර ලං ඇත. ලං  මුත ලං ්මුතබනධ මන ලංඇම ලං මේප ම ලං  පේ සි ේ ලං පැමිණිල්කේ ලං

 ගේුක ලංවර ලංඇය  ලංඅතර ලංඇම ලංවමුතප මට ලංකේ ලංවී ලංඇය  ලංඅතර ලංඇ ග් ලං ්ෝටදන ලං්යිවකමට ලංය ලංහේනි ලංවී ලංඇත22.  

18. රජ්ේ වවදය  තලධාකය සංෙම්ේ ස ාලති ජනමාධය්ේීනනස තර්ජනය කර  

රජ ේ ලංෛවයය ලං නිකධේරීන ග් ලං ්ාග් ේ ලං ්භේපය , ලං

ෛවයය ලං අුකරුද්ධ ලං පේ යනිම ලං සමසින ලං ්විය මුත ලං

අරිණට ලං සමරුද්ධව ලං වැඩවර  ලං ජ ්ේධය වදී ලං

 රෝහීන්න ග් ලං කැයි්ේතුවේ ලං ත්න ලං ප්රවේ මවට ලං පත් ලං

කිරී්ට ලංසූයේ මුත ලංබව ලංප්රවේ  ලංවර ලංඇත. ලං “අපි ලංකකුු  ලං

ක්ර්මේ ලං හයකේ ලං ය  ම වේ. ලං ්  ෝසමයයේ ව, ලං රට ලං

පවේකේ ලං  ය  ලං පුද්ගකමන ලං හඳු ේගන ේ ලං ක්ර්මේ ලං

ය  ම වේ. ලං අපි ලං  මුත ලං කැයි්ේතුව ලං අනතදනජේක ේ ලං

ය ම වේ ලං ඔවුන ලං ප්රවේ මට ලං පත් ලං වර  ලං  ද්වුතත් ලං

එේව. ලංඅපිට ලං පනුකමුත ලංවරන  ලංපුළුවන ලංඔබ ලංරටට ලං

සමරුද්ධව ලං  වේනත්රේත්තුවේ ලං ඉටු ලං වර වේ ලං කිමේ” ලං ලං

මැයි ලං ෛවයය ලං පේ යනිම ලං ්හතේ ලං ලි  ලං 4 ලං වැනියේ ලං

                                                           

19https://www.tamilguardian.com/content/journalists-questioned-over-coverage-army-collecting-information-mullaitivu(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ 

ඔේ තෝබදන ලං ලං5 ලංවැනියේ) 
20https://www.tamilguardian.com/content/residents-fear-sl-army-collects-information-mullaitivu ලං(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං ලං5 ලංවැනියේ)  
21https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-army-admits-holding-military-intelligence-report-tamil-journalist (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ 

ඔේ තෝබදන ලං ලං6 ලංවැනියේ)  
22https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalist-attacked-jaffna-0 (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං ලං6 ලංවැනියේ)  

 

(ෛවයය ලංඅුකරුද්ධ ලංපේ යනිම ලං- ලංඡේමේපයපම ලං- ලං්න ් ලංඔබ්වදන) 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/journalists-questioned-over-coverage-army-collecting-information-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/residents-fear-sl-army-collects-information-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-army-admits-holding-military-intelligence-report-tamil-journalist
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalist-attacked-jaffna-0
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  

ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

 වේළඹ ලං දී ලං පැවසූ ලං බවට ලං වේදනතේ ව. ලං ඔහු ලං ‘්න ් ලං ඔබ්වදන’ ලං ඉාග්රීසි ලං පුවත්ප ත් ලං ජ ්ේධය වදිමකුට ලං

දුරවථ  මන ලංලි  ලං3 ලංවැනි ලංතදනජ ම ලංවරමින ලංකිමේ ලංඇත් ත් ලං්න ් ලංඔබ්වදන ලංපුවත්ප ත් ලංජ ්ේධය වදීන ලංරට ලං

සමකුණ  ලංබවයි23. 

19. ජනලති සපී ෂෂණ, මිීමැරුම් සද මත්රවයවල වැි  වීමස සමාජ මාධයවලස බැන විය   

 
(ජ ේිපය  ලංෛ්ීපේක ලංසිරි ේ් . ලංඡේමේපයපම ලං-, vaguthu.mv) 

 

ජ පය  ලංෛ්ීපේක ලංසිරි ්ේ  ලංසමසින ලංමිනී්ැරුමුත, ලං්ේී ලං දූෂණ ලං්හ ලං්ත්රවයවක ලංවැඩිවී් ලං්මුතබනධ මන ලං්්ේජ ලං

්ේධයවකට ලංබැ  ලං වැදුුක ලංබවට ලං වේදනතේ ලං  ව. ලං “්්හරේ ලං්්ේජ ලං  වබ ලං අඩසම ලං්හ ලංනීය  ලං සම රෝධී ලං්ත්රවය ලංභේසමතේ ලං

කිරී් ලං නි්ේ ලං ්ේී ලං දූෂණ ලං ්හ ලං මිනී්රුමුත ලං වැඩි ලං  වකේ ලං ය  ම වේ. ලං වගකී් ලං රජ මන ලං ගන  ලං ඕ ේ ලං වේ ග්් ලං

 ය්ේපිමනටත් ලංවගකී්ේ ලංය  ම වේ ලං මුත ලංවේ ග් ලං රව ලං ද්වල් ලංයරුවන ලං බරේ ලංගන ” ලං ලංමැයි ලංජ පය  ලංසිරි ්ේ  ලං

්හතේ ලංලි  ලං11 ලංවැනියේ ලංුකවර ලංදී ලංපැවැය  ලංප්රසිද්ධ ලංඋත්්වමව ලංදී ලංප්රවේ  ලංවර ලංඇත24. 

20. සමූද මිීවළ ඡායාරූල ෙත ිරන්මස ජනමාධය්ේීනනස තදනමේ  

්න ේර මුත ලංපිහිටි ලං්මූහ ලංමිනීව ළේ ලංඡේමේපයප ලංගැනී් ලංතහ මුත ලංවරමින ලං්න ේර් ලං් හේ්ේත්රේත් ලංඅිවරණම ලංසමසින ලං

සිමුත ලං ජ ්ේධය වදීනට ලං සමරුද්ධව ලං තහ ්ේ ලං ප වේ ලං ඇය  ලං බවට ලං වේදනතේ ලං  ව. ලං  ්් ලං මිනීවළ ලං යැ ට ලං හේරමින ලං

පවය   ලංඅතර, සිරුරු ලං235වට ලංවඩේ ලංවැඩි ලංප්ර්ේණමේ ලං ්ේමේ ලං ග  ලංඇය  ලංඅතර, ඒ ලංඅතර ලංයරුවන ලං18  ය  කු ලංය ලං

ඇතුළු ලංම25. ලං ්්හරේ ලංඇට්ැකි  ලං වක ලං අ්ේිවක ලං “ගැඹුරු ලං්හ ලං අ්ේ්ේ ය” ලං සමයේරණමන ලංහි ලං වී ලංඇත. ලං උ්ේසමම ලං

පැවසු ේ ලංජ ්ේධය වදීනට ලං මුත ලංතහ ් ලංපැ වූ ේ ලංවැණීමුත ලංවටයුතුවකට ලංඇය  ලංසමම ලංහැකි ලංබේධේ ලං ැවැත්වී්ට ලං

ව  ලංබවයි26.  

 
                                                           

23http://srilankabrief.org/2018/08/sri-lanka-doctors-association-gmoa-head-threatens-journalists-with-traitors-list/( අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං

6 ලංවැනියේ)  
24https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-president-blames-social-media-%E2%80%98increase-murders-and-rapes%E2%80%99 (අව්ේ  ලං

වරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං ලං6 ලංවැනියේ)  
25https://www.tamilguardian.com/content/mannar-mass-grave-excavation-temporarily-suspended(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ   ේවැමුතබදන ලං16 ලංවැනියේ) 
26https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-court-bans-journalists-photographing-mannar-mass-grave (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං ලං5 ලං

වැනියේ)  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://srilankabrief.org/2018/08/sri-lanka-doctors-association-gmoa-head-threatens-journalists-with-traitors-list/
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-president-blames-social-media-%E2%80%98increase-murders-and-rapes%E2%80%99
https://www.tamilguardian.com/content/mannar-mass-grave-excavation-temporarily-suspended
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-court-bans-journalists-photographing-mannar-mass-grave
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  

ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

 
(්න ේර් ලං්මූහ ලංමිනීවළ. ලංපයපම –ශ්රී ලංකාවන ලංමිරදන) 

 

21. නඩුව ආවරණය ිරන්මස ජනමාධය්ේීනනස තදනමේ 

හිටපු ලංඇ්ැය  ලං ්හ ලංකුරුණෑගක ලං දි්ේිේ ලං පේදන  මුතනතු ලං්නී ලං  ජේන්ේටන ලං ප්ර ේනදු ලං ්හතේට ලං සමරුද්ධ ලං ුහවේ ලං

වේදනතේ ලංකිරී්ට ලංිම ලංජ ්ේධය වදීනට ලංඒ ලං්ඳහේ ලංඅව්ර ලංකැබී ලං ැත. ලංඔහු ලං්හ ලංතවත් ලං්ැවවරුවන ලං ය ය  කුට ලං

රජ ේ ලංසිල්කර ලං ව ළඳ ලංආමත ම ලංව  ලං් තේ්ට ලංඅයිය  ලංමි ම  ලං5.2ව ලංියකේ ලංඅවභේසමතේ ලංකිරී් ලංගැ  ලං චෝය ේ ලං

එල්ක ලංවී ලංඇත. ලං්ැවවරුවන ලං ුහව ලංඅව්න ලංව  ලංතුරු ලංරි්ේන් ලංභේරමට ලංපත් ලංවර ලංය ුනි. ලංජ ්ේධය වදීන ලංකී ව ලං

ත්නට ලං්ැප්තැමුතබදන ලං12 ලංවැනි ලංයේ ලං මුත ලංතහ ් ලංගැ  ලං පේ ්ේ ලංනිකධේරිමකු ලංසමසින ලංයැුකමුත ලංදුන ලංබවත්, ලංඉතේ ලංවැයගත් ලං

පුද්ගකමන (VIPs)  ලං ක් ලංහඳු ේ ලංගත් ලං තෝරේගත් ලංපිරි්ව ලංඅමට ලංප්ණේ උ්ේසම ලංභූමිමට ලංඇතුළු ලංවී්ට ලංඉඩ ලංදුන ලං

බවත් ලංම27.   

  

  

                                                           

27http://srilankabrief.org/2018/09/sri-lanka-journalists-barred-from-covering-case-of-misappropriating-state-funds-by-a-minister/ (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලං

වූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ) 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://srilankabrief.org/2018/09/sri-lanka-journalists-barred-from-covering-case-of-misappropriating-state-funds-by-a-minister/
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C. කලාව සද සාහිතයයස සීමා  

 

අච්ද් ලංල්රතේ  ලංකිරී මුත ලංනියහ්ට ලංතදනජ  ලං මුත ලං්ේ් ලංතු  ලංඇතුළත ලංයකින ට ලංකැු න ලං පේත් ලංප්රවේ වමකු ලං්හ ලං

වතුවරමකු ලංඅත්අඩාගුවට ලංපත් ලංවී ්න, ලං වදිවේ ලං ේටයමේ ලංවේරණමවට ලංකේ ලංවී ්න, ලංගුවන ලංසමදු  ලං ේටයමේ ලං

තහ ්ට ලංකේ ලංවී ්න, ලං්හ ලංඇ්ැය වර මේ ලං ය්ළ ලංසි ්ේවට ලං්ත්රවය, ලංමිනී්ැරුමුත ලං්හ ලං්ේී ලංදූෂණම ලං

්මුතබනධ මන ලංබැ  ලංවැදී ්නි. ලං මුත ලංසිද්ි ලං4න ලං3ේ් ලංපය මුත ලංවූ ේ ලංඒවේ ලංුද්ධේග්ට ලංහේනිවරම ලංම  ලංතදනවම ලං

පය මුත ලංවර ලංගනිමිනි. ුද්ධේග් ලංර ට්ට ලංබහුතර ලංආග් ලංව  ලංඅතර, ඇ්ය වරු ලං්හ ලං බෞද්ධ ලංභිේූහු ලං මුත ලංීම්ේවන ලං

පසුප් ලංසිටිය .  

22. ීතිය සද සාමය අමාතයවරයා ්දමළ සිනමාවස ප්රචණේඩත්වය ප්රවර්ධනය ිරන්ම ෙැන බැන වීන  

 
(පයපම- අ්ේතය ලංරාජිත් ලං්ද්දු් ලංබණ්ඩේර, පයපම- ලං ් මිරදන www.dailymirror.lk) 

 

නීය ම ලංහේ ලං්ේ්ම ලං අ්ේතයවරමේ ලං ව  ලංරාජිත් ලං්ද්දු්බණ්ඩේර ලං සමසින ලංඋතු දන ලං සම  ේෂ මන් ලංතරුණ ලංවණ්ඩේමමුත ලං

අතර ලංප්රචණ්ඩත්වම ලංප්රවදනධ ම ලංකිරී් ලං්මුතබනධ මන ලං ය්ළ ලංසි ්ේවට ලංබැ  ලංවැදී ලංඇය  ලංබවට ලංවේදනතේ ලං ව. ලංලි  ලං

13 ලංවැනියේ ලං වේළඹ ලංදී ලංඔහු ලංකී ව, ලංඋතු දන ලංවළ ලං ‘ තේරතුරු ලං ්වී මුත ලංග් වට’ ලංපසුව ලං ්ේමේ ලංගත් ත් ලං ය්ළ ලං

චිත්රපටි ලං හේතු වන ලංමේප  ේ ලංවල්  ලංප්රචණ්ඩත්වම ලංඇය  ලංව  ලංබවයි. ලං ය්ළ ලංතරුණමන ලංත්න ග් ලං වේල්කවෑමුත ලං

වැනි ලං අපරේධ ලංක්රිමේවේරවමුත ලං සිදු ලං කිරී්ට ලං පළිව ලං  ය්ළ ලං තරුණමන ලං ප්රචණ්ඩ ලංපයපරේි ලං අුකවරණම ලංවර වේ” ලං

මුක වනි.28,29 
 

                                                           

28https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankas-law-and-order-minister-blames-tamil-cinema-gang-violence (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං

5 ලංවැනියේ)  
29http://www.dailymirror.lk/152689/-Ava-gangsters-influenced-by-violence-in-Tamil-films-Minister( අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankas-law-and-order-minister-blames-tamil-cinema-gang-violence
http://www.dailymirror.lk/152689/-Ava-gangsters-influenced-by-violence-in-Tamil-films-Minister
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23. කතුවරයා සද ්ලාත් ප්රකාාක අත්අඩංගුවස 

 

(පයපම- ලංව මුත, ලංඅ්ේතය ලංසමජමයේ් ලංරේජපේෂ, ලං පේ ත් ලංවවර ේ ලංඡේමේපයපමේ , වතෘ ලංශ්රී ේත් ලංචතුරාග, ලංප්රවේ වමේ ලංඋපුල් ලං්න ේ්ගක - 

ඡේමේපයප- www.gossiplanka.com)  

ජ ප්රිම ලංවතෘ ලං්හ ලං පේත් ලංප්රවේ ව ලංඋපුල් ලං ේනත ලං්න ්ේගක ලං්හ ලංවතෘ ලංශ්රී ේත් ලංචතුරාග ලං“ුදුන ග් ලංර්ේය මේදුව” ලං

 මුත ලං පේතේ ලංප්රවේ මට ලංපත් ලංකිරී් ලං්මුතබනධ මන ලං පේලීමසිම ලංසමසින ලංඅත්අඩාගුවට ලංගත් ලංබව ලංවේදනතේ ලං ව. ලං පේත ලං

 මේ ලං ඇත් ත් ලං ශ්රී ේත් ලං චතුරාග ලං සමසින ලං ව  ලං අතර ලං එම ලං ිරණම ලං ්හ ලං  බයේ ලං හැරී් ලං සිදු ලං වර ලං ඇත් ත් ලං උපුල් ලං

්න ්ේගකයි. ලං  මුත ලං  ය ය ේ් ලං මිරිහේ  ලං  පේ සිම ලං සමසින ලං  පේත් ලං සිම ලං ගණ ේ ලං ්්ග ලං අත්අඩාගුවට ලං  ග  ලං

ඇත් ත් ලං  පේත ලං එළි ලං යැේවී්ට ලං ්ඳ ලං  වකේවවට ලං  පර, ලං  බෞද්ධ ලං  තේරතරු ලං  ේනරම ලං මැයි ලං කිමේ ලං ගන ේ ලං

පිරි්ව ග් ලං පැමිණිල්කේ ලං පය මුත ලං වර ලං  ග යි. ලං  ය ය ේ් ලං  චෝය ේ ලං  ගේුක ලං කිරී්කින ලං  තේරව ලං නියහ්ේ ලං වළ ලං

 ිත්, ලං පේ ත් ලංවතුවරමේට ලං්හ ලංිරණවරුට ලං්ේධය ලංහරහේ ලං බෞද්ධ ලංභිේූන, ලං ද් පේක නමන, ලං්හ ලංඑවැනි ලං

පේදන ේව ලංකිහිපමේ ලං්ින ලංවේචිවව ලංඅප මෝජ ම ලංවර  ලංකදී. ලංඋ්්ේ ලං අධයේප  ලංහේ ලං්ා්ේවෘය ව ලංවටයුතු ලංඇ්ැය  ලං

සමජමයේ් ලං රේජපේෂ ලං සමසින ලං ත් ලංනික ලං  පි ලං සිැඳසිමව ලං  පේ ්ේපය ට ලං  පිමේ ලං මමින ලං  මුත ලං  පේ ත් ලංවතෘට ලං ්හ ලං

ිරණවරුට ලංසමරුද්ධව ලංනීය  ලංපිමවර ලංගන ේ ලං ක් ලංඉල්කේ ලංය  බ30, 31. 

24. ගුවන විදුලි නාසයය තදනම් ිරන්ම 

රජමට ලං අයිය  ලං ්හ ලං්ේවේධී  ලංපයපවේහිනී ලං  ්ේවම ලං හරහේ ලංවළ්ණේවරණම ලං වූ, ලං ජේය ව ලං ඒවේග්රතේ ලං ්හ ලං ්ාහිඳිමේව ලං

්මුතබනධ ලං අ්ේතයේා ම ලං මට ත් ලං ඇය  ලං ජේය ව ලං ්්ිම ලං ්හ ලං ්ාහිඳිමේව ලං ්මුතබනධ ලං වේදනමේකම ලං හරහේ ලං

අුකග්රේහවත්වම ලං කබේ ලං දී ලං සමවේ  ම ලං කිරී්ට ලං ය බූ ලං ගුවන ලං සමදු  ලං  ේටය ලං ්ේකේවේ ලං සමජමයේ් ලං රේජපේෂ, ලං ගේමිණී ලං

ජමසමක්ර් ලං  ප දනරේ ලංඇතුළු ලංඇ්ැය වරු ලංකිහිප ය  කු ග් ලං්ැදිහත්වීමුත ලංනි්ේ ලං තහ මුත ලංවළ ලං බවට ලං  ලං වේදනතේ ලං  ව. ලං

 ්් ලං ේටය ලං්ේකේව ලංඅධයේෂණම ලංවර ලංඇත් ත් ලංප්රසිද්ධ ලං ේටය ලංඅධයේෂව ලං්ේකව ලං ද්වප්රිම ලංසමසින ලං ව  ලංඅතර, ලං

පිළිගත් ලං වකේවරුවන ලං කිහිප ලං  ය  කු් ලං  මුත ලං  ේටය ලං ්ේකේවට ලං යේමවත්වම ලං කබේ ලං දී ලං ඇත. ලං  ව ්ේ ලං වුවත් ලං  මුත ලං

 ේටය්ේකේව ලංසම වච ම ලංවළ ලං බෞද්ධ ලංභිේූන ලංසමසින ලංකිහිප ්ේ ලංසමසින ලංප්රවේ  ලංවර ලංඇත් ත් ලංඑම ලංුදු ලංයහ්ට ලං

අ ගෞරව ලංවර  ලංබවත්, ලංඒ ලංනි්ේ ලංතහ මුත ලංවළ ලංයුතු ලංබවත්ම. ලං බෞද්ධ ලංවටයුතු ලංඇ්ැය  ලංගේමිණී ලංජමසමක්ර් ලං ප් දනරේ ලං

 මුත ලං්මුතබනධ මන ලංපරීේෂණමේ ලංආරමුතභ ලංවර  ලං ්න ලංඔහු ග් ලංනිකධේරීනට ලංඋප ය්ේ ලංකබේ ලංදී ලංය  බ32.    

 

                                                           

30http://www.hirunews.lk/198018/legal-action-to-be-taken-against-book-titled-budunge-rasthiyaduwa (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං6 ලංවැනියේ)  
31http://www.asianmirror.lk/news/item/28054-cultural-minister-requests-police-chief-to-take-action-against-author-publisher-and-distributors-of-

budunge-rasthiyaduwa(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ) 
32http://srilankabrief.org/2018/08/kanata-paharak-radio-drama-banned-as-ordered-by-buddha-sasana-and-religious-affairs-minister/( අව්ේ  ලංවරට ලං

ප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ)   

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.gossiplanka.com/
http://www.hirunews.lk/198018/legal-action-to-be-taken-against-book-titled-budunge-rasthiyaduwa
http://www.asianmirror.lk/news/item/28054-cultural-minister-requests-police-chief-to-take-action-against-author-publisher-and-distributors-of-budunge-rasthiyaduwa
http://www.asianmirror.lk/news/item/28054-cultural-minister-requests-police-chief-to-take-action-against-author-publisher-and-distributors-of-budunge-rasthiyaduwa
http://srilankabrief.org/2018/08/kanata-paharak-radio-drama-banned-as-ordered-by-buddha-sasana-and-religious-affairs-minister/
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  

ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

25. “මම ්කි න මි ත්දේ” ්ේියකා නාසයය තදනමස  

 

 
(අ්ාව ලං්ේමේවේර, ලංසිදු ලං වමින ලංපවය   ලංවකේවේරුවන ලං්හ ලං ල්ඛවමනට ලංඑ රහි ලංවේරණමට ලංසමරුද්ධව ලංවකේවේරුවන ලං්හ ලං

ක්රිමේවේරීන ලංවණ්ඩේම්ේ ලං්ාසමධේ ම ලංවළ ලං්ේධය ලං්ේවච්චඡේවේ ලංඅ්තමින, ලංඅ ගෝ ලං23, ලං වේළඹ ලංදී) 

 

“්් ලං වළින ලංමිනි හේ” ලංඅ්ාව ලං්ේමේවේර ග් ලං වදිවේ ලං ේටයම ලංඑම ලංුද්ධේග්ට ලංඅපහේ් ලංවරතැයි ලංම  ලංපය ් ලං

්ත ලං ප්රසිද්ධ ලං ැඳුමමුත ලං පේකව ලං ්ණ්ඩකම ලං ්ින ලං තහ මුත ලං වර ලං ඇතැයි ලං වේදනතේ ලං  ව. ලං  මුත ලං  ේටයම ලං ‘වැඩිහිටිමනට ලං

ප්ණයි’ ලං ම  ලං  ල්බකම ලං මට ත් ලං වදනග ලං වර ලං ඇය  ලං අතර, ලං එම ලං වේර ලං කිහිපමේ ලං  වදිවේ ව ලං රඟ ලං යේවේ ලං ඇත. ලං

හදිසි ේ් ලංවේරණ ලං්ණ්ඩකම ලංසමසින ලංඑහි ලං්හය වම ලං ැවත ලංවැඳවේ ලංඇත් ත් ලං්්හර ලංයදන   ලංුද්ධේග්ට ලංඅපහේ් ලං

වර  ලං නි්ේම. ලං  මුත ලං  චෝය ේව ලං අධයේෂව ලං ්ේමේවේර ලං සමසින ලං ප්රය ේ ෂේප ලං වර ලං ඇත. ලං ්්හරේ ලං යදන   ලං ඉවත් ලං

කිරී මුත ලංපය ් ලංපසුව ලංතහ ් ලංඉවත් ලංවරුක ලංකැියණි33 34. 

  

                                                           

33http://www.rivira.lk/online/2018/08/25/158168 (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං6 ලංවැනියේ)  
34https://srilankamirror.com/entertainment-mirror/10081-mang-kelin-minihek-to-be-banned(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං6 ලංවැනියේ)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.rivira.lk/online/2018/08/25/158168
https://srilankamirror.com/entertainment-mirror/10081-mang-kelin-minihek-to-be-banned
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  

ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

D. අතුරුදදනවීම්වලස එ්රහි ක්රියාකාන්නස ලදරීනම් සද තර්ජන  

 

උතුරු ලං ැ ග හිර ලංයමිළ ලංජ වේදනිව ලංඅතුරුයහන ලංවූවන ග් ලංපවුල් ලං201ක ලංික ලං  ලංභේග ේ ලංපටන ලංගත් ලංසම රෝධතේ ලං

2018 ලං යේවේ් ලං දි  ලං 600ත් ලංඉේ්වේ ලංමමින ලංඅඛණ්ඩව ලංපැවැතුනි. ලං අ  කුත් ලංඅතුරුයහන ලංවූවන ග් ලංපවුල් ලංසමසින ලං

 පේත් ලංප්රවේ මට ලංපත් ලංවර ලංඇය  ලංඅතර, ලංඅුතත් ලං ුහ ලංපවරේ ලංඇත. ලංඑේ්ත් ලංජේතීයන ග් ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංවවුනසික ේ ලං ලං

්ැසිවකට ලංය ලංයැුකමුත ලංදී ලංඇත. ලං ්යින ලංක්රිමේවේරීත්වම ලංවැඩි ලංවූ ලංඅතර, ලංඑහි ලංප්රය ලකමේ ලං ක් ලංතදනජ , ලංබමගැනවීමුත ලං

්හ ලංඇතැමුත ලංඅව්ේථේවකදී ලංඅතුරුයහන ලංවූවන ග් ලංපවුල්වකට ලං්හ ලංඔවුනට ලං්හම ලං ය  ලංඅමට ලංසිදු ලංවළ ලංපහර ලංදීමුත ලංය ලං

සිදු ලං සමම. ලං  ේසමව ලං හියේ ව ලං ්ේේෂිවරුවන ලං  ය ය  ේ ලං සමසින ලං පරීේෂවමන ලං ්්ග ලං ්හ මෝග මන ලං වටයුතු ලං

කිරී්ට ලංපටන ලංගත් ලංපසුව ලංත්නට ලංපළිගැනීමුතවකට ලංිහුණ ලංදී්ට ලංසිදු ලංවූ ලංබවට ලං ේසමව ලංහියේව ලං්මුතබනධ ලංතරුණමන ලං

11 ලං  ය  කු ලං අතුරුයහන ලං වී් ලං ්මුතබනධ ලං  ුහ ව ලං දී ලං පැමිණි  ලං වර ලං ඇත. ලං පහත ලං යැේ වන න ලං වේදනතේ වන ලං

ආවරණම ලංව  ලංපසුිම ලං්ේ් ලංතු  ලංඇතුළත ලංසිදු ලංවූ ලංඑවැනි ලංසිද්ිවක ලංඋයේහණ ලංකිහිපමකි. ලං 

26. අතුරුදදන වූවන්බ ලවුලේ ්වත ලදර ීනමස තැත්ිරන්ම සද ඔවුන්ෙන ප්රාපන ිරන්ම  

යමිළ, ලංවේනතේ, ලංඅතුරුයහනවීමුත ලං්මුතබනධ ලංක්රිමේවේරිනිමේ ලංලි  ලං10 ලං ැ ග හිර ලංපළේ ත් ලංඇ ග් ලංනි්ව් ලංඅ්කදී, ලං

ඇම ලංසිම ලංපුතු ලං්්ග ලංග්න ලංවරමින ලංසිටිම ලංදී ලංපහර ලංදී්ට ලංකේ ලංසමම. ලංඇමට ලංඅුකව ලංමිනිසුන ලං ය ය  ේ ලංඇම ලං ය්ට ලං

මවඩ ලං  පේල්කේ ලං සමසිවර ලං ඇත. ලං ඇ ග් ලං ්ැමිමේ ලං අතුරුයහන ලං වී ලං ඇය  ලං අතර, ලං ඇම ලං ඔහු ලං  වුක වන ලං අ  කුත් ලං

අතුරුයහන ලං වූවන ග් ලං පවුල් ලං ්්ග ලං අරගක ලං වරමින ලං සිී.. ලං  මුත ලං සිද්ිම ලං සිදු ලං වන න ලං ඇම ලං ජිනීවේහි, ලං එේ්ත් ලං

ජේතීයන ග් ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංවවුනසික ේ ලං්ැසිවකට ලං ගේ්ේ ලංආපසු ලංපැමිණ ලංදි  ලංකිහිපමවට ලංපසුවම. ලංලි  ලං6 ලංවැනියේ ලං

ඇ ග් ලංනිව්ට ලංපැමිණි ලංරහ්ේ ලං පේ ්ේ ලංනිකධේරීන ලංසමසින ලංඇමව ලංප්ර ේ  ලංකිරී්ට ලංබඳුන ලංවර ලංඇත් ත්, ලංඇම ලංජිනීවේ ලං

ි ේ ලං ඇයි, ලං ඇම ලං එහි ලං ප්රවේ  ලං ව ළේ ලං  ්ේ වේ ලං යැයි ලං ්මුතබනධ මනි. ලං ඇම ලං එ ්ේ්  ලං කී ව ලං ජිනීවේ ලං සිට ලං ආපසු ලං

පැමි ණ  ලංසමට, ලංත්න ග් ලංග්න ලං්ල්ක ලං වේළඹ ලංගුවන ලං තේටුප ළේ ලං දී ලං අ ව ය ලං ක් ලංප්ර්ේය ලං වූ ලංබවත්, ලං එහිදී ලං

ත්ේව ලං  ව ් ලං වේ්රමවට ලං  ග  ලං  ගේ්ේ ලං ත්න ලං පැමි ණන න ලං  ව හෝ ලං සිට ලං ය, ලං ඇ ග් ලං සූට්ට ේ් ේ ලං ්හ ලං

කැප් ටේප් ලංපරිගණව ේ ලංය  බන න ලං ්ේ වේයැයි ලංප්ර ේ  ලංවළ ලංබවත්ම35. 

27. දුදාවස විරුපධ අතුරුදදනවී්ම් නඩුවස සදය ්දන ක්රියාකාකය තයස ලදර ීනමේ 

අතුරුයහන ලංවූවන ග් ලංපවුල්වකට ලං්හ ලංඔවුන ග් ලංහියේවට ලංසමරුද්ධ ලංහබමේ්ේ ලං වෝප්ේ ලං ුහ ලංකිහිපමව ලංනීය නමනට ලං

්හම ලංකබේ ලං ය  ලංක්රිමේවේරිව මකුට ලං්හ ලංඅ්ේුකෂිව ලං ක් ලංමවඩ ලං පේල්කකින ලංවළ ලංපහර ලංදී්ේ, ලංලි  ලං14 ලංවැනියේ ලං

මේප  ේ ලංව්ුහ වේ්ඩේයි ලං වය න ලංවේදනතේ ලං  ව. ලං  ලංඇම ලංඇ ග් ලංතරුණ ලංපුතු ලං්්ග ලංබයිසිවකමව ලංමමින ලංසිටිමදී ලං

 ් ්ේ ලං ේඳු   ලංපුද්ගකමකු ලංසමසින ලංමවඩ ලං පේුත ලංපහරේ ලංදී ලංඇත. ලං මුත ලංසිද්ිම ලංසිදු ලංවී ලංඇත් ත් ලං පේ ්ේ ලං්ේථේ මේ ලං

අ්කම. සිද්ි මන ලංපසුව ලංිහු ණ් ලං්හ ලංහි ්ේ ලංතුවේක ලං්හිතව ලංඇමව ලං රෝහල්ගත ලංවර ලංඇත. ලං1996 ලංදී, ලංශ්රී ලංකාවේ ලංයුය ලං

හියේව ලංසමසින ලංරඳවේ ලංගැනී ්න ලංපසුව, ලං ය්ළ ලංතරුණමන ලං24වට ලංවැඩි ලංගණ ේ ලංඅතුරුයහන ලංවී් ලං්මුතබනධ මන ලං

මේප ම ලංඋ්ේසම ේ ලං ුහවේ ලංසමභේග ලං ව36.  

28. අතුරුදදනවීම්වලස විරුපධව වැඩ කරන ක්රියාකාකයකයා අත්අඩංගුවස  

්් ලංඅයිය ම ලංවයේපේර ේ ලංක්රිමේවේරිව මකු ලංව  ලංමසිත් ලංචනදි්, ලංවළුතර ලංදි්ේිේව ේ ලං හේරණ ලං පේලීමසිම ලංසමසින, ලං

අ ගෝ්ේතු ලං 2ක ලං වැනියේ ලං ්ධය් ලං රේි ේදී ලං අත්අඩාගුවට ලං  ග  ලං ඇත් ත් ලං ඔහු ලං අ ගෝ්ේතු ලං 30 ලං  වනියේට ලං  ම යුක ලං

අනතදනජේය ව ලංඅතුරුයහනවූවන ග් ලං දි ම ලං්මුතබනධ මන ලං පෝ්ේටදන ලං අකසමමින ලංසිටිමදීම. ලං  පෝ්ේටදන ලං වයේපේරම ලං

                                                           

35https://www.tamilguardian.com/content/tamil-disappearances-activist-attacked-days-after-cid-harassment (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ්ැප්තැමුතබදන ලං30 ලං
වැනියේ) 
36https://www.tamilguardian.com/content/lawyers-assistant-brutally-attacked-jaffna (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ්ැප්තැමුතබදන ලං30 ලංවැනියේ)   

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-disappearances-activist-attacked-days-after-cid-harassment
https://www.tamilguardian.com/content/lawyers-assistant-brutally-attacked-jaffna
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 මුත ලංදි ම ලං්ැ්රී්ට ලංසිදු ලංවළ ලංඑේ ලංක්රිමේවේරව්ේ ලං ව  ලංඅතර, ලං ද් පේක  ලංසිරවරුවන ලං්හ ලංඅතුරුයහන ලංවූවන ලං

්මුතබනධ මන ලං්ටන ලංපේඨ ලංඅඩාගු ලංසමම37.  

29. නාවික දුදාවස එ්රහි නඩු්ේ ප්රධාන සාේිරකරු්ෙන ලි  ෙැීම්  

 

 

(ුතය  න ලං වේ් යෝරු ලංක්රිෂේන ලං වක ගයර, ලංඡේමේපයප ලංයේමවත්වම ලං- ලං්න ් ලංඔබ්වදන) 

 ේසමව ලං හියේව ලං සමසින ලං තරුණමන ලං 11 ලං  ය  කු ලං අතුරුයහන ලං කිරී් ලං ්මුතබනධ ලං  ුහ ව ලං ප්රධේ  ලං රජ ේ ලං

්ේේකිවරුවකු ලංව  ලංුතය  න ලං වේ් යෝරු ලංක්රිෂේන ලං වක ගයර, ලංශ්රී ලංකාවේ ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලං වේමි්්ට ලං පිමේ ලං

 මමින, ලංත්න ග් ලං ්ේවේ මෝජවමේ ලංව  ලං ේසමව ලංහියේව ලංසමසින, ලංත්නට ලංකබේ ලංදිම ලංයුතු ලංඋ්්ේවීමුත ලං  ේකැබී් ලං

වැනි ලං පළි ලං ගැනීමුතවකට ලං ත්න ලං කේ ලං වර  ලං බවට ලං යැුකමුත ලං දී ලං ඇතැයි ලං වේදනතේ ව. ලං  මුත ලං  ුහව ලං අපරේධ ලං පරීේෂණ ලං

 යපේදනත මුතනතුව ලංසමසින ලංසම්දන  ම ලංවර ලං ග  ලංමමින ලංපවය   ලංඅතර, ලංපුළුල් ලං්ේධය ලංආවරණමේ ලංකැබී ලංඇය  ලංඅතර, ලං

්ැවවරුවන ලං ක් ලං ේසමව ලංනිකධේරීන ලංඅත්අඩාගුවට ලංපත් ලංවී ලංඇත. ලං සම්දන   ලංඅතරතුර, ලංුතය  න ලං වේ් යෝරු ලං

 වක ගයර ලංප්රවේ  ලංව ළේ ලංත්න ලංඅතුරුයහන ලංවූ ලංතරුණමන ලං ේසමව ලංහියේ ලංභේර ේ ලංසිටි  ලංසමට ලංදුටු ලංබවත්, ලංඔවුනට ලං

පහර ලංදී ලංය ුුක ලංබවත්, ලංඔවුන ලං බරේ ලංගන ේ ලං ක් ලංත්නට ලංආමේච ම ලංවළ ලංබවත්ම38.    

30. ආරේෂක මාේඩලිිර ප්රධාී අතුරුදදන වීම්වලස සම්බනධ බවස ්තාරතුරු සැලූ  සාේෂිකකරුස 

මරණ තර්ජන 

අපරේධ ලංපරීේෂණ ලං යපේදනත මුතනතු ව ලංසම  ේෂ ලංසම්දන   ලං වේට්ටඨේ ම ලං (CID) ලං්ැප්තැමුතබදන ලං26 ලංවැනියේ ලං වේටුව ලං

් හේ්ේත්රේත් ලංඋ්ේසමමට ලං යැුකමුත ලං දී ලංඇත් ත් ලංශ්රී ලංකාවේ ලං ේසමව ලංහියේ ලංනිකධේරී ලංුතය  න ලං වේ් යෝරු ලංගකග් ග් ලං

කේසිරි ලංහට ලංඉහළ ලංනිකධේරීන ගන ලං්රණ ලංතදනජ  ලංඑල්ක ලංවී ලංඇය  ලංබවයි. ලංතරුණමන ලං11 ලං ය  කු ග් ලංඅතුරුයහන ලං

වී්ට ලංඅයේළ ලං ුහ ව ලං ේසමව ලංහියේ ව ලං්ැවවරුවකුට ලංඅත්අඩාගු වන ලංගැකවී ලංපකේ ලංමේ්ට ලංආරේෂව ලං්ේණ්ඩ ව ලං

ප්රධේනී ලංඅද්මිරේල් ලංරවී ලංසම ජ්ජගුණරත්  ලං්හේම ලංකබේ ලංදුන ලංබවට ලං තේරතුරු ලං්ැපූ  ලං්ේේකිවරු ලංවන න ලංඔහුම39.   

                                                           

37https://www.lankaviews.com/mer-activist-arrested/ (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ්ැප්තැමුතබදන ලං4 ලංවැනියේ) 
38http://srilankabrief.org/2018/09/key-witness-in-students-abduction-case-petitions-hrcsl-claims-navy-is-victimising-him/ (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ 

ඔේ තෝබදන ලං8 ලංවැනියේ)  
39http://www.ft.lk/news/Key-witness-giving-evidence-of-CDS--involvement-in-youth-abduction-case-receives-death-threats/56-663546(අව්ේ  ලංවරට ලං

ප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ ලං)       

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.lankaviews.com/mer-activist-arrested/
http://srilankabrief.org/2018/09/key-witness-in-students-abduction-case-petitions-hrcsl-claims-navy-is-victimising-him/
http://www.ft.lk/news/Key-witness-giving-evidence-of-CDS--involvement-in-youth-abduction-case-receives-death-threats/56-663546
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E. ්වනත් ආකාර්ේ තර්ජන සද බියවැපදවීම් 

 

්ේ ව ලංහිමිවමුත ලං්හ ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංක්රිමේධරමනට ලංසමරුද්ධව ලංතදනජ  ලං්හ ලංියම ලංගැන වීමුත ලංසමසමධ ලංආවේරවක ලං මුත ලං

වේකම ලංතුළ ලංඅඛණ්ඩව ලංසිදු ලංවූ ලංඅතර, ලංආගමිව ලං ේමවමන, ලංහියේ ලං ේමවමන ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංහේ ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලං

ක්රිමේධරමනට ලං එ රහිව ලං ආන යෝක ේත්්ව ලං ප්රවේ  ලං සිදු ලං වර  ලං කදී. ලං පහත ලං යැේ වන න ලං වේදනතේ ලං වූ ලං සිද්ි ලං

්්හරකි. ලං 

 

31. මානව හිමිකම් ක්රියාකාකය තයස ප්රදාරයේ  

 
 

(පයපම- අමිතේ ලංප්රිමනය , ඡේමේපයප ලංයේමවත්වම ලං- ලං්න ් ලංඔබ්වදන) 

 

 වේළඹ ලංදි්ේිේව ේ ලංපේ දුර ලංපිහිටේ ලංඇය  ලංජ ්ා්යම ලංවණ්ඩේම්ට ලං්මුතබනධ ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංක්රිමේවේරි මේ ලං

ව  ලං අමිතේ ලං ප්රිමනය  ලං හට, ලං ්මුතපූදනණ මන් ලං ිහුණ ලංආවරණම ලංවළ ලං  හල්්ට්ට ලං ්හිත, ලං වුත ලං හැඳ ලං ගත්, ලං  ්ෝටදන ලං

බයිසිවල් ලංවරුවන ලං ය ය  ේ ලංසමසින ලංලි  ලං6 ලංවැනියේ ලංවුතතර ලංදි්ේිේව ේ ලංඅුතත්ග් ලං ්ේරගවක ලංප්ර ද්  ේදී ලං

පහර ලංදී ලංඇත් ත් ලංඇම ලංත් ලංනිව් ලං වත ලංමමින ලංසිටිම ලංදී ලංම. ලංපහර ලංදුන ලංඅම ලංඇ ග් ලංබෑගම ලංපැහැර ලං ග  ලංඇය  ලංඅතර, ලං

එහි ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලං ුහවකට ලං්මුතබනධ ලං්ා වදී ලං තේරතුරු ලං්හ ලංඇ ග් ලංජාග් ලංදුරවථ ම ලංය බී ලංඇත. ලං මුත ලංගැ  ලං

 පේ සිමට ලං පැමිණිල්කේ ලංවර ලංඇය  ලං අතර, ලං පහරදුන ලං අම ග් ලං  ්ෝටදන ලං බයිසිව ල් ලං අාවම ලං හඳු ේ ලං  ග  ලංඇත. ලං

ජ ්ා්යම ලං සම  ේෂ මන් ලං වය ලං හිා්ේවට ලං කේ ලං වූ ලං සමනදිතමන ලං ්මුතබනධ මන ලං ප්රසිද්ධ ලං ්ේ ව ලං හිමිවමුත ලං

්ාසමධේ මකි40.  

  

                                                           

40http://www.ahrchk.org/ruleoflawasia.net/news.php?id=AHRC-STM-039-2018 (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලංක ලංවැනියේ)  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.ahrchk.org/ruleoflawasia.net/news.php?id=AHRC-STM-039-2018
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32. වි්රෝධතා දේවන කානතා රැයවියනස ප්රදාර  

 

(අුහ ලංපහසුවමුත ලං්හ ලංඔවුන ග් ලංඅයිය වේසිවමුත ලං්හ ලංමහපැවැත්් ලංගැ  ලංඅ  කුත් ලංවේරණේ ලං්මුතබනධ මන ලංසම රෝධතේ ලංයේව  ලං වේළඹ ලං

වැ වඩ ලංබනධ ේගේර ේ ලංවේනතේ ලංැඳඳසමමන, ලංඡේමේපයප ලංයේමවත්වම - රුේ්ේල් ලංග් ග්, ලං ්  ලංනිවු ේ්) 

 

 වේළඹ ලංවැ වඩ ලංබනධ ේගේර ේ ලංවේනතේ ලංැඳඳසමමන ලංවණ්ඩේම්වට ලංඇතැමුත ලංනිකධේරීන ලංසමසින ලංබනධ ේගේරම ලං

ඇතුළත ලංදී ලං්හ, ලංවැ වඩ ලංබනධ ේගේර ේ ලංසිට ලං ව ත් ලංබනධ ේගේරමේ ලං වත ලං ග  ලංමමින ලංය ියම ලංදී ලංඅ්ේුකෂිව ලං

 ක් ලංපහර ලංදී ලංඇත. ලංවේනතේ ලංැඳඳසමමන ලංවණ්ඩේම් ලං්ය  ලං යවවට ලංවැඩි ලංවේකමේ ලංඅුහ ලංපහසුවමුත ලං්හ ලංඔවුන ග් ලං

අයිය වේසිවමුත ලං ්හ ලං මහපැවැත්් ලං ගැ  ලං අ  කුත් ලං වේරණේ ලං ්මුතබනධ මන ලං උද් ඝෝෂණම ලං වරමින ලං සිටිමහ. ලං

බනධ ේගේර ලංඅිවේරීන ලංසමසින ලංසම රෝධතේවම ලංසමසුරුවේ ලංහරි  ලංකය ලංඅතර, ලංසම රෝධතේවරුවනට ලංඅ්ේුකෂිව ලං ක් ලං

පහර ලං දුන ලංබවට ලංවේදනතේ ලං ව. ලංසම රෝධතේවම ලංසමසුරුවේ ලංහැරී ්න ලංපසු, ලං අ ගෝ්ේතු ලං 20 ලංවැනියේ ලංවේනතේ ලංැඳඳසමමන ලං

52ේ ලංවැ වඩ ලංසිට ලං ව ත් ලංබනධ ේගේර ලං වත ලං්ේරු ලංවර  ලංකය ලංඅතර, ලංඑ ්ේ ලං ග  ලංමේ මුතදී ලංඔවු ට ලංබ්ම ලංතුළදී ලං

පිරිමි ලංබනධ ේගේර ලංනිකධේරීන ලංසමසින ලංපහර ලංදී ලංඇත. ලං්ේ  ලං මුත ලංව  ලං35 ලංහැසමරිදි ලංවේනතේ ලංැඳඳසම මේ ලං ලංඅ ගෝ්ේතු ලං24 ලං

වැනියේ ලංමිම ලංිම ලංබවට ලංවේදනතේ ලං වන න ලංපහර ලංදීමුත ලංනි්ේම.4142.  

 

  

                                                           

41https://srilankamirror.com/news/10230-assaulted-welikada-inmate-died-without-treatment(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං8 ලංවැනියේ)  
42https://srilankamirror.com/news/10230-assaulted-welikada-inmate-died-without-treatment(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං8 ලංවැනියේ)  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://srilankamirror.com/news/10230-assaulted-welikada-inmate-died-without-treatment
https://srilankamirror.com/news/10230-assaulted-welikada-inmate-died-without-treatment
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33. යුද දුදාලති තමන්බ සංහිඳියා වැඩහිඳියා වැඩ වි්ේචණනය කරන අයස තර්ජනය කර  

 

 

(පයපම- ලං යුයහියේපය  ලං ුතය  න ලං  ජ රේල් ලං ් හේෂේ ලං  ්ේ ේ ේමව,ඡේමේපයප ලං යේමවත්වම -ඒසිමන ලං ට්රිුයුන ලං

www.asiantribune.com)   

යුය ලං හියේපය  ලං ් හේෂේ ලං  ්ේ ේ ේමව ලං සමසින ලං සිදු වමින ලං පවය   ලං ්ාහිඳිමේ ලං මේනත්රණමට ලං සමශ්රේමිව ලං නිකධේරීන ලං

ඇතුළුව ලංතනි ලංපුද්ගකමන, ලං්හ ලංසිසමල් ලංක්රිමේවේරීන ලංසමසින ලං ලංබේධේ ලං  ේකිරී්ට ලංඉඩ ලං  ේදී්ට ලංශ්රී ලංකාවේ ලංයුය ලංහියේ ව ලං

සිමුත ලංඅා  ලං වත ලංනි මෝග ලංකබේ ලංදී ලංඇය  ලංබව ලංවේදනතේ ලං ව “අව්ේථේවේදී ලං ද් පේක නමන ලං්හ ලංඇතැමුත ලංසමශ්රේමිව ලං

හියේ ලං නිකධේරීන ලං ්හ ලං සිසමල් ලං ක්රිමේවේරීන, ලං රජම ලං ්හ ලං හියේව ලං සමසින ලං  ග  ලං මුක ලං කබ  ලං ්ාහිඳිමේ ලං ක්රිමේයේ්ම ලං

සම වච ම ලංවර  ලංග්න ලංත්ර්ේතවේදී ලංක්රිමේ ලංඅගම ලංවර වේ, ලංඋතුරු ලං ැ ග හිර ලං්ේ්මට ලංවැ්ය  ලංජ තේව ලංසමසින ලං

රජම ලං්හ ලංහියේව ලං ව දන ලංතබේ ලංඇය  ලංසම ේවේ්ම ලංපළුදු ලංවර  ලංආවේර ේ, ලංෛවර මන ලංඔවුන ග් ලං් ් ලංදූෂණම ලං

වර  ලංආවේර ේ ලං ද්   ලං්හ ලංැඳ්ේවීමුත ලංපවත්ව වේ,” ලං මැයි ලංහියේපය වරමේ ලං සමසින ලංකී ලංබවට ලං වේදනතේ ලං  ව. ලං  ්ම ලං

රජ ේ ලං ්ාහිඳිමේ ලං මේනත්රණම, ලං සිසමල් ලං වැසිමන ග් ලං  පෞද්ග ව ලං්හ ලං  පේදු ලං ඉඩමුත ලං අඛණ්ඩව ලං අයිය  ලංවර ලං ගැනී්, ලං

 ගේසමපළ, ලං  පරපේ්ැල් ලංආදිමට ලංයුය ලංහියේව ලං්මුතබනධ ලංවී්, ලං ්හ ලංආ වේෂණම ලං (surveillance( ලං වැනි ලංවේරණේ ලං

්මුතබනධ මන ලංයුය ලංහියේ ව ලංභූමිවේව ලං්මුතබනධ මන ලංසම වච ේත්්ව ලංවූ ලංඅමට ලංවළ ලංවක්ර ලංතදනජ මකි43 ලං44 ලං45.  

 

                                                           

43http://www.colombopage.com/archive_18B/Jul09_1531105657CH.php (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ)  
44https://www.tamilguardian.com/content/army-commander-orders-troops-condemn-acts-obstructing-reconciliation (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ 

ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ)  
45http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/59924#more-59924 (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.colombopage.com/archive_18B/Jul09_1531105657CH.php
https://www.tamilguardian.com/content/army-commander-orders-troops-condemn-acts-obstructing-reconciliation
http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/59924#more-59924
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  

ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

34. මානව හිමිකම් ්කාමිස්ම් ස ාලතිස තර්ජන  

 

 
(ආචේදනම ලං දීපිවේ ලං උුහග්, ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං ්ේ ව ලං හිමිවමුත ලං  වේමි් මුත ලං ්භේපය , ලං  වේළඹ ලං දී ලං පැවැය  ලං ්ේධය ලං හිවේ ලං අ්තමින. ලං ඡේමේපයප ලං

යේමවත්වම ලං- ලංඒසිමේ ලංනිව ේ්) 

 

ශ්රී ලංකාවේ ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලං වේමි් මුත ලං්භේපය  ලංආචේදනම ලංදීපිවේ ලංඋඩග් ලංතදනජ වකට ලංකේ ලංවී ලංඇත් ත් ලංශ්රී ලංකාවේ ලං

රජ ේ ලං ඉල්ලීම් ලං්ත, ලං ශ්රී ලංකාවේ ලං යුය ලං හියේ ව ලං එවඟතේවම ලං්ත ලංඇරඹප ලං පරීේෂණ ලංක්රිමේයේ්මව ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලං

 වේමි් මුත ලංභූමිවේව ලංනි්ේම. ලංආචේදනම ලංදීපිවේ ලංඋඩග්ට ලංඑ රහිව ලං මුත ලංතදනජ මන ලංවර  ලංකද් ද් ලංසිසමල් ලංආරේෂව ලං

බකවේ ේ ලංහිටපු ලංඅධයේෂව ලං ජ රේල් ලං රමේදන ලංඅද්මිරේල් ලං(සමශ්රේමිව( ලං්රත් ලංවීර ්ේවර ලංසමසිනි.46. ආචේදනම ලංඋඩග් ලං

 වේටින ග් ලංඅව යතේ ලං  වුක වන ලං රෝහීන් ලං ක් ලං රේජය ලං  ේව  ලං්ාසමධේ  ලං්්ග ලංවැඩ ලංවර  ලංබවට ලං ය ලං  රමේදන ලං

අද්මිරේල් ලංසමසින ලංප්රවේ  ලංවර ලංඇය  ලංඅතර, ලං ද්  ේමී ලංරජමේ ලංමට ත් ලංසිමුත් ලං රෝහීන්නට ලං්රණ ලංයුහව් ලංකැියම ලංයුතු ලං

බව ලංය ලංඔහු ලංප්රවේ  ලංවර ලංඇත47. පසුව ලංඅග්ැය වරමේ ලං මුත ලං්ේධය ලංනි වය මේ ලංනිකුත් ලංවරමින ලං මුත ලංද් ව  ලං්හගත ලං

ප්රවේ ම ලං හළේ ලංදුටු ලංඅතර, ලංඑ ්ේ් ලං මුත ලංආවේර ේ ලංතදනජ  ලං්හ ලංඑවැනි ලංවගකීමුත ලංසමරහිත ලංප්රවේ  ලංි්රිත ලං්ේධයවක ලං

ප්රවේ මට ලංපත් ලංකිරී් ලංබරපතක ලංවේරණමේ ලංබව ලංකිමේ ලංසිටි ේම. ලං මුත ලං්මුතබනධ මන ලංපරීේෂණමේ ලංවර  ලං ක් ලං

්හ ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලං වේමි් මුත ලංවේදනම ලං්ණ්ඩක ේ ලංආරේෂේව ලංතහවුරු ලංවර  ලං ක් ලංඔහු ලං පේ ්ේපය වරමේට ලං

නි මෝග ලංවර ලංඇත ලං48.    

 

 මුත ලංතදනජ  ලංසිසමල් ලං්්ේජ ලං්ාසමධේ  ලං3කේ ලං්හ ලංශ්රී ලංකේාකිවමන ලං1ක0ේ, ලං්හ ලංඅනතදනජේය ව ලං්තයම ලං්හ ලංයුේය ම ලං

වයේපෘය ම(ITJP) ලංඇතුළුව ලං ද්යම ලං්හ ලංසම ද්යම ලංවණ්ඩේමමුත ලංකිහිපමේ ලංසමසින ලං හළේ ලංයැව ලංඇත49.  

                                                           

46 http://www.dailynews.lk/2018/07/24/features/157726/traitors-and-patriots (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ලං ය්ැමුතබදන ලං4 ලංවැනියේ) 

47http://srilankabrief.org/2018/07/civil-society-calls-on-pm-president-to-publicly-express-their-confidence-in-the-chairperson-and-hrcsl/(අව්ේ  ලංවරට ලං

ප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ)  
48http://www.dailynews.lk/2018/07/20/local/157473/pm-wants-igp-probe-threat-against-deepika(අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ලං  ේවැමුතබදන ලං5 ලංවැනියේ) 
49https://www.tamilguardian.com/content/threats-against-sri-lanka%E2%80%99s-human-rights-commission-are-%E2%80%98absolutely-

outrageous%E2%80%99-says-itjp (අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ ඔේ තෝබදන ලං5 ලංවැනියේ) 
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ඉන්ෆෝම් වාර්තාව: ශ්රී ලංකා්ේ විසම්ුතිය මර්දනය                                                                  ජූලි – සැප්තැම්බර් 2018 

 

 

 

35. ක්තෝලික කාියනල් මානව හිමිකම් වි්ේචණනය කර   

 
(පයපම- වේදි ල් ලං්ැල්වමුත ලංරාජිත් ලං- වීඩි මෝව –අය ලං යරණ ලංhttps://youtu.be/qTVgGUUOWNY) 

 

 වේළඹ ලංව තෝ ව ලංඅගරයගුරු, වේදි ල් ලං්ැල්වමුත ලංරාජිත් ලංසමසින ලංප්රවේ  ලංව ළේ ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංමන  ලංපැමිණ ලං

ඇත් ත් ලං්ෑත ලංදී ලංබවත්, එම ලංබටහිර ලංආග්ේ ලංව  ලංබවත් ලංකිමමින, ්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංමුක ලංආග්ේ ලං ැය  ලංඅම ලං

්ැකකි ්ත් ලංසමම ලංයුතු ලංමිථයේවේ ලංබවත්, ලංආග්ේ ලංසම ේවේ් ලංවර  ලංඅම ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංගැ  ලංවතේ ලංකිරී්ට ලංඅව ය ලං

 ැය  ලංබවත් ලංප්රවේ  ලංව ළේම.50.ව තෝ වමන ලංවණ්ඩේම්ේ ලංසමසින ලං මුත ලංඅයහ් ලංප්රසිද්ි ේ ලංඅභි මෝගමවට ලංකේ ලං

වර ලංඇත් ත්, ලංව තෝ ව ලංඉගැනවීමුත ලං්හ ලං්ේ ව ලංහිමිවමුත ලංරේිවට ලං්හ මෝගම ලංයේව  ලංවත්්න ලං්හ ලංහිටපු ලංපේප් ලං

වහන ්ේකේ ලංසමසින ලං්ේ ව ලංඅයිය වේසිවමුත ලං්හ ලංප්රවේ   ලං්මුතබනධ මන ලංවර  ලංකය ලංප්රවේ  ලංඋපුටේ ලංයේවමිනි51.  

                                                           

50http://www.dailymirror.lk/article/Human-rights-is-the-latest-religion-among-Western-nations-Archbishop--155899.html( අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ 

ඔේ තෝබදන ලං8 ලංවැනියේ)  
51 We are shocked at some of your recent comments, group of Catholics tell Malcolm Cardinal Ranjith.http://srilankabrief.org/2018/10/we-are-

shocked-at-some-of-your-recent-comments-group-of-catholics-tell-malcolm-cardinal-ranjith/ ( අව්ේ  ලංවරට ලංප්ර ව  ලංවූ ේ   ේවැමුතබදන ලං8 ලංවැනියේ) 
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