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ක්රමවේදය 

 

යම් වාදනතාව ශ්රී කාකායව වි්ම්ිය ය මදනයනය ්ම්බන්තධයයන්ත 2018 ඔකයතෝබදන සිට යය්ැම්බදන යකවා 

කාකයේ වාදනතා වූ ප්රධාන සිදුීම් ්ම්බන්තධ වි්ේතර ්හ ්ාමානය ප්රවණතා ඉදිකයලත් කරයි. විධායක ්ාරාා ය 

තුළින්ත ්න්තයදනභය ්හ මූලික ය්ායා ගැනීම් වි්ේතර යකයදන. ප්රධාන යකාටය්ේ  කාණ්ඩ 4ක යටයත් වාදනතා වූ 

සිද්ි 28ක ්ම්බන්තධයයන්ත ්ාරාා ගත යතාරතුරු මූකාශ්ර ්මග ්ඳහන්ත කර ඇත. මාධය වාදනතා  ඉන්තයෆෝම් 

යවත වාදනතා වූ සිදුීම්  ඉන්තයෆෝම් කාදනය මණ්ඩකයේ අත්යැකීම් යම් වාදනතායව යතාරතුරු මූකාශ්ර යව.  

වි ායක සාරාංාය  

 

යම් මා් තුන ඇතුළත  මීට යලර ශ්රී කාකායව සිදු යනාවූ වයව්ේ ාමය කුමන්තරණයක යකනට කැුනි. 

ඔකයතෝබදන 26 වැනි දින රාත්රියේ  ජනාිලය  සිකයය්ේන විසින්ත  ඔ ස ්මග ව්ර 4ක ය ්ේය්ේ අලහසු ්න්තධානගත 

රජයක යගන යමින්ත සිටි  අගමැය  රනිල් වික්රමසිාහ ූරරයයන්ත ඉවත් කළ අතර  සිකයය්ේනයග් යද් ලාකනික 

්තුයරක බවට ලත්ව සිටි  යලර යද් ලාකන ්ගයයක වූ  2015 ජනවාකය ලැවැය  ජනලය වරණයේ දී ඔ ස විසින්ත 

ලරාජය කරන කය  හිටපු ජනලය  මහින්තය රාජලකෂ නව අගමැය වරයා යක් ලත් කරන කදී.   ජනාිලය  විසින්ත 

ලාදනලියම්න්තතුයව වාර අව්න්ත කිරීම සිදු කළ අතර  ලසුව එය විසුරුවා හකයන කදී. ඒ අතර නව අමාතය 

මණ්ඩකයක ය ලත් කරන කදී. ලාදනලියම්න්තතුයව වාර අව්න්ත කිරීම හැරුණු කළ  යම් සියල්ක වයව්ේ ාවට 

ලටහැනි විය. ලාදනලියම්න්තතුයව බ සතරයක විසින්ත රාජලකෂට එයරහිව වි ේවා් භාග යයෝජනා නැවත නැවතත් 

්ම්මත කළ අතර  ලාදනලියම්න්තතු කතානායකට එයරහිව කායික ්හ වාග් ප්රහාර ය එල්ක විය. රාජලකෂ 

ලහතාට ලකෂ ලාදනලියම්න්තතු මන්තීවරුන්තයග් ප්රචණණ්ඩ හැසිරීම විසින්ත අයනකුත් මන්තීවරුන්තට ්හ යලාලි්ේ 

නිකධාරීන්තට තුවාක සිදු කරන කදී. ප්රජාතන්තරවායය  වයව්ේ ාව ්හ නීය යේ ආිලතයය ඉල්කමින්ත රට පුරා 

උද්යඝෝෂණ ලැවැත්වුනි. යම් අතර අභියාචණනාිකරණය විසින්ත රාජලකෂ අගමැය වරයා යක් කටයුතු කිරීම 

වළකවමින්ත අතුරු තහනම් නියයෝගයක නිකුත් කළ අතර  දින 50ක අ්ේ ාවරභාවය යශ්රේෂේධාිකරණය විසින්ත 

ලාදනලියම්න්තතුව විසුරුවා හැරීම වයව්ේ ා වියරෝධී බව ීරරණය කිරීමත් ්මග අව්න්ත විය. යම් යහේතුයවන්ත 

ජනලය වරයාට නැවතත් රනිල් වික්රමසිාහ අගමැය  යක් ලත් කිරීමට සිදු විය. අදනුයය නි්ා යද් ලාකනික හා 

ආදනික අ්ේ ාවරභාවයක ඇය  වූ අතර  යනාවැම්බදන මා්යේ ්ැකසුම් කර ය බූ අයවැය කියීම දින නියමයක 

රහිතව කල් තබන කදී. රාජලකෂ නැවත බකයට ලැමිණීම යන්තනත් ්මග  සිකයය්ේන-වික්රමසිාහ ලාකනය 

යටයත් සීමිත ප්රය ්ා්ේකරණ ප්රමාණයක ඇය  කර ය ුන ය  ඊට වඩා යරුණු මට්ටටයම් වි්ම්ිය ය මදනයනය 

කිරීමක ්ම්බන්තධයයන්ත  පුළුල් භීය යක ඇය  කරන කදී.   

රාජලකෂ අගමැය  යක් ලත් කර ලැය ගණනක ඇතුළත  මාධය නියහ් ්ම්බන්තධයයන්ත තදනජන ඇය වූ අතර  

ලසුිය ව්ර 4ක ය ්ේය්ේ රාජය මාධය ආයතන විසින්ත යලන්තවූ ්ායේකෂ ්ේවාධීනත්වය ය්ෝයා ලාළුවකට කක 

විය. මාධය ආයතනවක ප්රධාන කතවවරුන්තට ්ා්ේකාරක ප්රය ලත්ය  ්ම්බන්තධයයන්ත ය බූ ලාකනය අහිමි වූයේ 

රාජලකෂ කැදි ්ාගම් විසින්ත රජයේ මාධය ආයතනවක ලාකනය අතට ගත් බැවිනි. ලසුව මාධය සුවිය ේෂී 

යද් ලාකනික සිද්ි වාදනතා කිරීයමන්ත වළකවන කදී.  කුමන්තරණයට විරුද්ධව මාධය ්ාක්ඡාවක දී අයහ්ේ 

යැකවූ ප්රසිද්ධ සිවිල් ්මාජ ක්රියාකාකයයයකුට විරුද්ධව  විමදන නයක සිදු කරන කද්යද් ඔ ස මාධය ්ාක්ඡායව 

දී යැක වූ අයහ්ේ ්ම්බන්තධයයනි. ජනාිලය වරයා විසින්ත ය ඔ ස ්හ රාජය යනාවන ්ාවිධාන ්ම්බන්තධයයන්ත 

්වණාත්මක අයහ්ේ යකවන කදී. එය්ේම ජනාිලය වරයා විසින්ත ්මලිාික-ද්විලිාික-්ාක්රාන්තය ්මාජභාී-

අන්තතදනලිාික-කුයදන (LGBTIQ)  ප්රජාව යහළ යකිමින්ත  එක්ත් ජාය ක යලරිණු රජය ්ම්බන්තධයයන්ත එය 

්මනළයන්ත විසින්ත කර යගන යන්තනක බව කියමින්ත  ්මනල්ු යන්තන LGBTIQ ප්රජාවට අලහා් යවන 

වචණනයක යක් භාවිතා කරන කදී.  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
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ඉනවෆෝම්ම මානව හිමිකම්ම දත්ත වකනරය 

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

ඉනවෆෝම්ම වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය                                                                  ඔකවතෝබර් – වදසැම්මබර් 2018 

 

 

කුමන්තරණයට ලසුව ්හ යලර  උතුරු ්හ නැයගනහිර ලළාත් තදින්ත මිලිටකයකරණය ී ය බූ අතර  

අතුරුයහන්තීම් ්හ ඉඩම් ්ම්බන්තධයයන්ත දිව කාලීන වියරෝධතා තවදුරටත් අඛණ්ඩව ලැවතුනි. යනාවැම්බදන 

මා්ය විය ේෂයයන්ත වැයගත් වූ අතර  උතුරු නැයගනහිර ඇතැම් යයමළ ජනතාව විසින්ත මියිය එල්ීීඊ 

්ාමාජිකයන්ත ්ැමරීම සිදු කයළේ  හියාව විසින්ත ුල්යඩෝ්දන කරන කය ය්ායහාන්ත භූමි යම් ලමණකට යහෝ 

ප්රය ්ා්ේකරණය කිරීමට ගත් ්ය  ගණනක උත්්ාහයන්ත ය ්මගය. යම් ්න්තයදනභය තුළ  යයමළ ක්රියාකාරීන්ත 

්හ යද් ලාකනනයන්ත කිහිල යයයනකුට බාධා කිරීම්  තදනජනය  බිය ගැන්තනීම්  ්හ අයවකෂණය 

)surveillance( ආදියට රයට්ට යවනත් ලළාත්වක අයට වඩා වැි  මට්ටටමකින්ත  කක වන්තනට සිදු විය. යලාලීසියේ 

ර්ේත විමදන න අා යට ක්රියාකාරීන්ත යයයයයනකු ප්ර ේන කිරීම් ්ඳහා කැඳවා ය බූ අතර  ඊට යහේතු අලහැදිලිය. 

නැයගනහිර  යලාලිසිය විසින්ත යයමළ රැඳවියකුයග් බිකයඳට උලවා්ය අව්න්ත කරන යක් බක කර ඇත. 

එය්ේම රයට්ට විවිධ ලැය වක  අයහ්ේ ප්රකා නයේ නියහ් ්ම්බන්තධයයන්ත විවිධ ්ේවරූලයේ උල්කාඝණය කිරීම් 

කිහිලයක ය යකනට කැුනි. ලසුිය මා්වකදී හිකයහැර ්හ බිය ගැන්තීම්වකට කකවූ ජනමාධයයවදියකුයග් 

ය්ායහායුරා ්හ යහළුවන්ත ර්ේත විමදන න ඒකකය විසින්ත කැඳවා ය බූ අතර  තවත් ජනමාධයයවදීන්ත කිහිල 

යයයනකුට උ්ාවිය ඉදිකයපිට දී සිවිල් ඇඳුයමන්ත ්ැරසුණු නාවික හියා නිකධාරීන්ත විසින්ත ලහර දීමකට කක කර 

ඇය  අතර  වියය්ේ වාදනතාකරුවකු ය හිා්නයට ලාර වූ බවට මාධය අයිය වාසිකම් ආයතනයක විසින්ත ප්රකා  

කරන කදී. එල්ීීඊය ්ම්බන්තධයයන්ත වියවචණනාන්තතමක වූ චිරලටියක යාලනය අන්තතදනජාය ක චිරලට 

උයළයල් ප්රසිද්ියට ලත්කළ කැයි්ේතුවට අඩාව කිරීයමන්ත ලසුව  ඉවත් කර ගුක කැබිණි.  කිසියම් ශිෂය 

කණ්ඩායමක විසින්ත යේරායයණිය වි ේව වියයාකයේ ලැවැත්ීමට දායානම් කර ය බූ මානව හිමිකම් ගැටළු 

යැකයවන ඡායාරූල ප්රයදන නයක ලැවැත්ීමට ඉඩ දුන්තයන්ත නැත. බන්තධනාගාර ඝාතන ්ම්බන්තධයයන්ත දිගටම 

ලියූ ජනමාධයයවදියකුට සිද්ියේ ්ැකකරුවන්ත වන අත්අඩාවවට ලත්ව  කයමාන්තඩ්  බන්තධනාගාර ගතී  ලසුව 

ඇල මත නියහ්ේව සිටින යලාලි්ේ නිකධාකයයකු ඇතුළු පිකය්ක විසින්ත විසින්ත තදනජනය කර ඇය  බවට වාදනතා යව.  

එම වි ේව වියයාකයේ ්හ වයඹ වි ේව වියයාකයේ නවක වය වියරෝධී ශිෂයයන්තට අයනකුත් ශිෂයයන්තයග් බිය 

ගැන්තීම්වකට ්හ තදනජනවකට කක ීමට සිදු ී ඇත. වයව්ේ ා කුමන්තරණයේ උ්චණ අව්ේ ායව දී  ්හ 

කාකායව ඉහළම හියා ූරරය යරන නිකධාකයයා ලැහැර ගැනීයම් සිද්ියක ්ම්බන්තධයයන්ත අත්අඩාවවට ගත් 

්න්තයදනභයක දී  ප්රිඛ යලයළේ යලාලි්ේ විමදන න නිකධාකයයකු මාරු කළ අතර )බරලතක පීඩනය හියව නැවත 

යලර ූරරයේම පිහිටුවන කය(, යමය්ේ කරන කදුව ඇත්යත් ජනාිලය  උලයය්ේ ්හ අයාළ විමදන න නිකධාකයයා 

විසින්ත විමදන නයට කක කරුක කබන එකී හියා නිකධාකයයායග් බකලෑම මත බවට යචණෝයනා යකයදන. යයමළ 

යද් ලාකන සිරකරුවන්ත නියහ්ේ කරන යක් ඉල්ූ යයමළ ශිෂයයන්තට කිසියම් සිාහක පිකයමි පිකය්ක විසින්ත 

තදනජනය කර ඇත. එය්ේම යලාලි්ේ රැඳවුම් භාරයේ සිටිය දී මියිය බවට යචණෝයනා යකයරන පුද්ගකයකුයග් 

මරණය ්ම්බන්තධයයන්ත වියරෝධතායව නියැලි පිකය්කට යලාලිසිය විසින්ත කඳුළු ගෑ්ේ ප්රහාර එල්ක කර ඇය  

බවට වාදනතා යව.   
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  
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A. උතුරු නැවෙනහිර වදමළ ක්රියාකාන්නස සද වපාලාලනනයනස බා ා සද තර් න  

උතුරු නැයගනහිර ලළාත් අය  යින්ත හියාකරණය ීමට අඛණ්ඩව කකී ඇය  අතර  යම් ව්යදන ්හ ලසුිය 

ව්ර කිහිලය තුළ කාරණා ගණනාවක ්ම්බන්තධයයන්ත වියරෝධතා ්ාවිධානය විය. යම් අතරට ්ේමරණය 

කිරීයම් උත්්ව  යුද්ධයයන්ත මිය ිය අය ්ම්බන්තධයයන්ත ්ේමාරක ඉදි කිරීම ආදිය අඩාව යව. යනායවම්බදන 

මා්ය යම් ්ම්බන්තධයයන්ත සුවිය ේෂී වන්තයන්ත උතුරු නැයගනහිර ඇතැම් යයමළ ජනතාව විසින්ත මියිය 

එල්ීීඊ ්ාමාජිකයන්ත ්ැමරීම  හියාව විසින්ත ුල්යඩෝ්දන කරන කය ය්ායහාන්ත භූමි යම් ලමණකට යහෝ 

ප්රය ්ා්ේකරණය කිරීමට ගත් ්ය  ගණනක උත්්ාහයන්ත ආදිය නි්ාය. යම් ්න්තයදනභය තුළ  යයමළ ක්රියාකාරීන්ත 

්හ යද් ලාකනනයන්ත කිහිල යයයනකට බාධා කිරීම්  තදනජනය  බිය ගැන්තනීම්  ්හ අයවකෂණය 

)surveillance( ආදියට රයට්ට යවනත් ලළාත්වකට වඩා වැි  මට්ටටමකින්ත  කක වන්තනට සිදු විය. යම් අතර 

යලාලීසියේ ර්ේත විමදන න අා යට ක්රියාකාරීන්ත යයයයයනකු ප්ර ේන කිරීම් ්ඳහා කැඳවා ය බූ අතර  

නැයගනහිර  යලාලිසිය විසින්ත යයමළ රැඳවියකුයග් බිකයඳට උලවා්ය අව්න්ත කරන යක් බක කර ඇත. 

1. ක්රියාකාකයකයා ත්රස්ත විමර්ාන අංායස කැවවා ප්රා්න කරි  

ජාය යේ මූකයන්ත )Roots of the Nation( ්ාවිධානයේ අධයකෂක ගයන්තෂන්ත පිරලාකරන්ත ඔකයතෝබදන 4 වැනි 

දින  ශ්රී කාකා යලාලිසියේ ර්ේත විමදන න අා ය විසින්ත ප්ර ේන කර ඇය  බවට වාදනතා යව. ඔ සව ර්ේත විමදන න 

අා යේ උයද් 9 සිට ්ව් 7 යකවා තබා යගන ඇය  අතර  තවදුරටත් විමදන න කටයුතු ්ඳහා කැඳීමට ඉඩ 

ඇය  බවට ය අවවාය කර ඇත. ඔ සයග් ්ාවිධානය  එහි ක්රියාකාරීත්වය  සිහිලත් කිරීයම් උත්්ව ්ාවිධානය 

කිරීම ්ම්බන්තධයයන්ත ඔ සයගන්ත ප්ර ේන කර ඇත.1  

2. ක්රියාකාකයකයා ත්රස්ත විමර්ාන අංායස කැවවා ප්රා්න කරි  

 

රූලය 1 : ර්ේත විමදන න අා ය විසින්ත තම්බයියා යකෝයග්්ේවරන්ත යවත නිකුත් කළ කැඳීයම් යනාීරසිය, 
ඡායාරූලය- ටැමිල් ගාි යන්ත )www.tamilguardian.com( 

                                                           

1 https://www.tamilguardian.com/content/tamil-organiser-investigated-tid (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 3 වැනියා)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-organiser-investigated-tid
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ිකය වු හි මානව හිමිකම් ක්රියාකාකයකයයක වන තම්බයියා යකෝයග්්ේවරන්ත යනායහාත් ිල්කායි ඊ්න්ත ශ්රී 

කාකා යලාලීසියේ ර්ේත විමදන න අා යේ ිකය වු කාදනයාකය යවත  කැඳවා  ඔ සයග් ක්රියාකාරකම් 

්ම්බන්තධයයන්ත ප්ර ේන කර ඇත.2 

3. වපාලාලන ලකෂ මා ය ප්රකාාක ත්රස්ත විමර්ාන අංාය වවත කැවවා ප්රා්න වකවර්  
 

 

රූලය 2:කයන්ත්ලිාගම්  ාන්තය රලිාගම් (වයම්) කැඳීයම් යනාීරසිය (යකුයණ්), ඡායාරූල- යඩ් ලි මිරදන ්හ ටැමිල් ගාි යන්ත 

 “ප්රජාතන්තරවායය උයය්ා ්ටන්තකරුයවෝ” )“Crusaders for Democracy”( නම් හිටපු එල්ීීඊ ්ාමාජිකයන්තයග් 

යද් ලාකන ලකෂයේ, මාධය ප්රකා ක කයන්ත්ලිාගම්  ාන්තය රලිාගම් යය්ැම්බදන 19 වැනියා ර ේ්ත විමදන න අා ය 

විසින්ත කැඳවා ප්ර ේන කර ඇත්යත් ඔ සයග් ලකෂයේ ක්රියාකාරකම් ්හ ඔ සයග් ප්රකා  ්ම්බන්තධයයනි. 3 

4. මදවිරු සැමරුම්ම ෙැන යුද දුදාව සැලකිල්වලන  

ශ්රී කාකා යුය හියාලය  ුය නන්ත යජනරාල් මයහේෂේ ය්ේනානායක විසින්ත යනාවැම්බදන මා්යේ එල්ීීඊ )යයමළ 

යකාටි( ්ැමරුම් ගැන ්ැකකිල්යකන්ත සිටින බවට ප්රකා  කළ බවට මාධය විසින්ත වාදනතා කර ය ුනි. “සිවිල් 

වැසියන්ත ්ැමරීම ගැටළුවක යනායව. නිත් එල්ීීඊය ්මරනවා නම් අපි ඒ ගැන ්ැකකිලිමත් යවන්තන 

යවනවා යැයි හියාලය  ප්රකා  කයළේය. ඔ ස තවදුරටත් කීයව යුය හියා විසින්ත ්ැමරුම් යන නමින්ත සිදු යවන 

ඕනෑම ජාය ක ආරකෂාවට සිදු යවන තදනජනයක ්ම්බන්තධයයන්ත කටයුතු කිරීමට දායානම්ව සිටින බවයි”.4 

5. තිලීලන සැමරුවම්ම සංවි ායක ත්රස්ත විමර්ාන අංාය විිදන කැවවි  

මෑත දී ලැවැත්වූ ය ලීලන්ත )උලවා්යකින්ත මිය ිය හිටපු එල්ීීඊ නායක( ්ැමරුයම් ප්රධාන ්ාවිධායක 

යකයනකු  ්හ ප්රායද්යය ක්රියාකාකයකයයකු වන කන්තයයියා ප්රභාකරන්ත, ශ්රී කාකා යලාලිසියේ ර්ේත විමදන න 

අා ය විසින්ත කැඳවූ බවට වාදනතා යව. ඔකයතෝබදන 18 වැනියා   චණාවක්ය්රී  මරවන්තපුකවු හි පිහිටි කන්තයයියා 

මහතායග් නිව්ට ිය ර්ේත විමදන න අා යේ නිකධාරීන්ත ඔකයතෝබදන 29 වැනියා ප්ර ේන කිරීම ්ඳහා 

ලැමියණන යක් අයාළ යනාීරසිය භාර දී ඇත.5  

 

                                                           

2 https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-mullaitivu-human-rights-activist (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 4 වැනියා ) 
3https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-spokesperson-former-ltte-cadre-political-party (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 9 වැනියා) 
4https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-army-%E2%80%98cautious-and-concerned%E2%80%99-over-maaveerar-naal-commemorations 

(අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 3 වැනියා)  
5 https://www.tamilguardian.com/content/organiser-thileepan-memorials-summoned-tid(අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 5 වැනියා( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-mullaitivu-human-rights-activist
https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-spokesperson-former-ltte-cadre-political-party
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-army-%E2%80%98cautious-and-concerned%E2%80%99-over-maaveerar-naal-commemorations
https://www.tamilguardian.com/content/organiser-thileepan-memorials-summoned-tid
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  

ඉනවෆෝම්ම වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය                                                                  ඔකවතෝබර් – වදසැම්මබර් 2018 

 

 

6. උතුරු ලළාත් සභා මනී සද තරුණයයන ිදේවදවනක අත්අගංවටවස  

 

 

රූලය 3: උතුරු ලළාත් ්භා මන්තී ශිවාජිලිාගම් අත්අඩාවවට ගනිමින්ත –ඡායාරූලය- ටැමිල් ගාි යන්ත- https://www.tamilguardian.com 

 

හිටපු උතුරු ලළාත් ්භා මන්තී  එම් යක ශිවාජිලිාගම් විසින්ත එල්ීීඊ නායක ී ප්රභාකරන්තයග් උලන්තදිනය 

වැල්වැටිතුයරයි පිහිටි ඔ සයග් මහයගයර ආ්න්තනයේ ්ැමරීමට උත්්හ කිරීයම් දී ශ්රී කාකා යලාලීසිය විසින්ත 

අත්අඩාවවට යගන ඇත. ඔ ස අත්අඩාවවට යගන ඇත්යත් යකක යගි යක  ඉටිලන්තයම් ්හ තවත් භාණ්ඩ 

කිහිලයක ්මග යවන අතර  ලසුව නියහ්ේ කරුක කැබිණි. ඒ අතර තරුණයන්ත සිව යයයනක ය එදින උයද් 

යලාලිසිය විසින්ත අත්අඩාවවට යගන ඇත්යත් ප්රභාකරන්තයග් නිව් අ්ක ලඳුරු කලා ඉවත් කරමින්ත සිටියදීය. 

අත්අඩාවවට ගැනීම් ්ම්බන්තධයයන්ත වාදනතා කළ ජනමාධයයවදීන්තට යලාලිසිය විසින්ත ප්රයද් යයන්ත ඉවත්ව යන යක් තදනජනය 

කර  ඔවුන්තයග් ඡායාරූල යගන ඇත.6 

 

 

                                                           

6https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-arrest-former-npc-councillor-marking-prabhakarans-birthday(අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ 

යය්ැම්බදන 5 යවනියා), https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-arrest-4-tamil-youth-outside-prabhakaran%E2%80%99s-home( අව්ාන 

ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 5 යවනියා) 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-arrest-former-npc-councillor-marking-prabhakarans-birthday
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-arrest-4-tamil-youth-outside-prabhakaran%E2%80%99s-home
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7. සැමරුම්ම උත්සවයස බා ා 

 

රූලය 4 :ඉවත් කළ ය්ායහාන්ත  රූලය - ටැමිල් ගාි යන්ත - www.tamilguardian.com 

 

මඩකකපුයව වාකයදන පිහිටි කණ්ඩකි  එල්ීීඊ සු්ාන භූමියේ ්ැමරුම් උත්්වයක ්ඳහා ලැමිණි 

පුද්ගකයන්තට අුයතන්ත පිහිටවූ ය්ායහාන්තයකාත් ඉවත් කිරීමට යලාලිසිය විසින්ත බකකර ඇත. ිලින්ත ය බූ 

ය්යහාන්ත වළවල් 2007 ව්යදන දී හියාව විසින්ත විනා  කර ඇය  අතර  අුත් ය්ායහාන්ත යකාත් ්ායා ඇත්යත් 

මෑතදීය. “්ාම්ප්රයායික සිහිලත් කිරීයම් ීතතය වායනය කිරීමට අලට ඉඩ දුන්තයන්ත නැහැ. රතු ්හ කහ යකාි  

ලාවි්චි කිරීම තහනම් කළා යැයි ්හභාි වූයවෝ ලැවදාහ. ඔවුන්ත එය්ේම කීයව යලාලීසිය ඔවුන්තට ්ාමකාමී 

යක් ්ැමරුම් උත්්වය ලැවැත්ීමට ඉඩ යනාදුන්ත බවත්  ඉතා ඉකමනින්ත උත්්වය නැවැත්ීමට සිදු වූ 

බවත්ය. 7 

                                                           

7https://www.tamilguardian.com/content/police-force-removal-memorial-headstones-vakarai-ltte-cemetery(අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 4 

යවනියා) 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/police-force-removal-memorial-headstones-vakarai-ltte-cemetery
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8. සැමරුම්ම උත්සවයස ලදර ීමම්ම  

  

රූලය  5 : හානි කරන කය නියව් (වයම්)  ප්රයද් යේ ්ැකය්ැරූ යලාලි ේ් කණ්ඩායම්  (යකුයණ්), පින්තූරය - ටැමිල් ගාි යන්ත 
www.tamilguardian,com 

 

යේදුරු තුඩුයව ිනායි හි ලැවැත්ීමට දායානම් කර ය බූ මහවිරු ්ැමරුයම් ්ැරසිලි  යකාි  ්හ යවනත් 

පිළියයක කිරීම් ප්රයද් යේ යලාලීසිය විසින්ත යනාවැම්බදන 27 වැනියා විනා  කර ඇත. ඊට යලර ප්රයද් යේ අයට 

කියා ය ුයන්ත ඔවුන්තට උත්්වයට එක රැ්ේී ලහන්ත යැල්ීමට හැකි බවයි. යකය්ේ වුවත්  ලසුව යලාලීසිය 

ඔවුන්තට තදනජනය කර  උත්්වයට කළ පිළියයක කිරීම් ්මහරක විනා  කර ඇත.  “යුද්ධ කාකයේ නැය  වුණු 

අයේ නෑයෑයන්ත ්ැමරීමට ඇය  අයේ අයිය ය අපිට දුන්තයන්ත නැහැ. රාජලකෂ ආල ස ආපු එක හින්තයා තමයි යම් 

සීමාවන්ත ඔකයකාම ආයව. ඒ වායග්ම අපිට බයයි” යුකයවන්ත සිද්ියයන්ත බකලෑමට කකවූ ජනතාව මාධයයට 

කියා ඇත. යම් අතර  ්ැමරුම් උත්්වයේ ්ාවිධානයකයාට ලහර දුන්ත අතර  ඇතැයමක වි ේවා් කරන්තයන්ත 

එය උත්්වය නැවැත්ීයම් අරියණන්ත කරන කද්යක බවයි.8 

 

                                                           

8 https://www.tamilguardian.com/content/home-maaveerar-naal-organiser-attacked-after-police-disrupt-commemorations-point-pedro ්හ 

https://www.tamilguardian.com/content/tid-resumes-targeting-tamil-guardian-correspondent-issuing-12th-summons-friend (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  

වූයේ යය්ැම්බදන 7 යවනියා)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.tamilguardian,com/
https://www.tamilguardian.com/content/home-maaveerar-naal-organiser-attacked-after-police-disrupt-commemorations-point-pedro
https://www.tamilguardian.com/content/tid-resumes-targeting-tamil-guardian-correspondent-issuing-12th-summons-friend
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9. උලවාසය නතර කරනනැි කානතාවකස වලාලීිදය බල කරි 

 

රූලය 6: රාජකුමාරදන  ය්ල්වරානි ්හ ඇයග් යරුවන්ත සිවයයනා උලවා්ය අතරතුර, පින්තූරය - ටැමිල් ගාි යන්ත  www.tamilguardian 

 

රැඳවුම් භාරයේ සිටින හිටපු එල්ීීඊ ්ාමාජිකයකුයග් බිකයඳ වන රාජකුමාරදන ය්ල්වරානි ඇයග් ්ැමියා 

නියහ්ේ කරන යක් ඉල්කමින්ත සිදු කළ උලවා්ය අතහකයන යක් තමන්තට යලාලි්ේ නිකධාරීන්ත තදනජනය කර  

බක කළ බවට ඇය විසින්ත කියා සිී.  කදිරගාමතම්බි රාජ්කකුමාදන යනායහාත් අජන්තතන්ත වන ඇයග් ්ැමියා හිටපු 

එල්ීීඊ ්ාමාජිකයයක වන අතර  මඩකකපුයව වවුනය වුහි යලාලි්ේ නිකධාරීන්ත යයයයයනකුයග් ඝාතන 

්ම්බන්තධයයන්ත අත්අඩාවවට යගන ඇත. ය්ල්වරානි කියන්තයන්ත තම ්ැමියා ලවුයල් එකම ආයායම් 

උලයන්තනා බවත්  ඔ ස ආලසු එන්තයන්ත නැත්නම් තමන්තටත්  තමන්තයග් යරුවන්තටත් ව් යබානවා හැයරන්තනට 

යවන වි්ඳුමක නැය  බවත්ය. ලසුව ඇයග් උලවා්ය නතර වූ අතර වාදනතා වූයේ රජයේ නිකධාරීන්ත ්හ 

ප්රායද්යය යද් ලාකනනයන්තයග් ඉල්ලීම් ්හ යලායරාන්තදු ලයනම් කර යගන එය්ේ වූ බවයි. යකය්ේ වුවත් එය 

නතර කර ඇත්යත් යලාලිසිය විසින්ත බක කිරීයමන්ත අනතුරුවය.9 

  

                                                           

9 https://www.tamilguardian.com/content/police-threats-forced-wife-detained-former-ltte-cadre-end-protest (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 10 

වැනියා)   

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/police-threats-forced-wife-detained-former-ltte-cadre-end-protest
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B. ප්රකාානව  ිදදදසස රවරහිව ලදරීමම්ම  ියය ෙැනවීමම්ම සද ීමමා   

යලර මා්වක බිය ගැන්තීම්වකට ්හ හිකයහැරවකට ලාර වූ යයමළ ජනමාධයයවදියකුයග් ය්ායහායුරා ්හ 

මිතුරන්ත යලාලිසියේ ර්ේත විමදන න අා ය විසින්ත කැඳවා ය ුුක අතර  ජනමාධයයවදීන්ත සිවිල් ඇඳුයමන්ත ්ැරසී 

උ්ාවි ්ාකීදනණයක පිටත සිටිය දී ලහර දී ඇය  අතර  වියය්ේ ජනමාධයයවදිනියකට හිකයහැර කිරීමකය සිදුී 

ඇය  බවට මාධය අයිය වාසිකම් ආයතනයක විසින්ත ප්රකා  කරන කදී. එල්ීීඊය ්ම්බන්තධයයන්ත 

වියවචණනාත්මක වූ චිරලටයක යාලනය අන්තතදනජාය ක චිරලට උයළයකන්ත ඉවත් කර ය ුයන්ත ප්රයදන නය ්ඳහා 

ප්රසිද්ියට ලත් කිරීයමන්ත ය අනතුරුවය. කිසියම් ශිෂය කණ්ඩායමක විසින්ත යේරායයණිය වි ේව වියයාකයේ 

ලැවැත්ීමට දායානම් කර ය බූ මානව හිමිකම් ගැටළු යැකයවන ඡායාරූල ප්රයදන නයක ලැවැත්ීමට ඉඩ දුන්තයන්ත 

නැත. බන්තධනාගාර ඝාතන ්ම්බන්තධයයන්ත දිගටම ලියූ ජනමාධයයවදියකුට සිද්ියේ ්ැකකරුවන්ත වන 

අත්අඩාවවට ලත්ව  කයමාන්තඩ්  බන්තධනාගාර ගතී  ලසුව ඇල මත නියහ්ේව සිටින යලාලි්ේ නිකධාකයයකු ඇතුළු 

පිකය්ක විසින්ත විසින්ත තදනජනය කර ඇය  බවට වාදනතා යව. මාධය නියහ් ්ම්බන්තධයයන්ත වන තවත් සිද්ි 

කිහිලයක ඔකයතෝබදන 26 වැනියාට ලසුව සිද්ි යැකයවන “වයව්ේ ාමය කුමන්තරණය” නම් යකාටය්ේ ය අඩාව 

යව.  

10. ත්රස්ත විමර්ාන අංාය වදමළ  නමා යවේියයා ියිනන ියෙසම ඉලකක කරි  

ශ්රී කාකා යලාලිසියේ ර්ේත විමදන න අා ය යාලනයේ ජනමාධයයවදියකු වන උයයරා්ා  ාලින්ත හට යාලනය 

දි්ේත්රිකකයේ එම ජනමාධයයවදියායග් ගම වන ආනයියකෝට්ටටයි හි පිහිටි හින්තදු යද්වාකයක උත්්වයකදී 

යයමළ නිජ බියම් සිය යමක ප්රයදන නය කිරීම ්ම්බන්තධයයන්ත දිින්ත දිගටම හිකයහැර කිරීම්වකට ්හ බිය 

ගැන්තීම්වකට කක කරමින්ත සිී. මෑත දී සිදු කරන කය හිකයහැරය වන්තයන්ත ඔ සයග් ය්ායහායුරා ්හ මිතුරන්ත 

ඔකයතෝබදන ්හ යනාවැම්බදන මා්වක ප්ර ේන කිරීම ්ඳහා කැඳීමයි. එකී උත්්වය ලසුිය අයගෝ්ේතු මා්යේ 

දී ආනයියකාට්ටටායි නම් ජනමාධයයවදියායග් ගයම් මිනිසුන්ත සිය ගණනකයග් ්හභාීතත්වය ්හිතව ලවත්වා 

ඇය  අතර  උත්්වය ්ම්බන්තධයයන්ත වාදනතා මාධයයේ ලළ වූ අතර  මතයදයාත්මක සිය යම ්මග ඡායාරූල ය 

මාධයයේ ලළ විය. අනතුරුව  ජනමාධයයවදී  ාලින්ත ්හ තවත් 5 යයයනකු ර්ේත විමදන න අා ය විසින්ත 

කැඳවා  සිය යම ප්රයදන නය කිරීම ගැන ප්ර ේන කරන කදී.  ාලින්ත ඔ ස කැඳවූයේ ඇයියැයි ප්ර ේන කර ඇය  අතර  

තමන්ත යද්වාකයේ මණ්ඩකයේ ්ාමාජිකයකු යනාවන බවත් ප්රකා  කර ඇත. යකය්ේ වුවත් ඔ ස ර්ේත 

විමදන න අා යේ යකාළඹ ප්රධාන කාදනයාකයේ දී  ඔ සයග් යල ද්ගලික ජීවිතය ්හ වැඩ ්ම්බන්තධයයන්ත ප්ර ේන 

කරන කදී. ලසුව  ාලින්තයග් ්යහෝයරයකු වන උයයරා්ා යජ්ේලින්ත  ්හ  ාලින්තයග් ්මීල යහළුයවකු ඇතුළුව 

ප්රයද් යේ තවත් තරුණයන්ත යයයයයනකු ර්ේත විමදන න අා ය විසින්ත කැඳවා ප්ර ේන කර ඇත. ර්ේත විමදන න 

අා ය හැරුණු විට ප්රයද් යේ යවනත් යලාලි්ේ ්ේ ාන කිහිලයක ය යම් කාරණය ගැන විමදන නය කරන අතර  

ප්රයද් යේ ලදිාචිකරුවන්ත යබායහෝ යයයනක ය ප්ර ේන කිරීමට කක කර ඇත. ාලින්ත කියන අන්තයමට යැන්ත 

විමදන න විසින්ත ඔ සව ඉකකක කරමින්ත සිටින අතර  බකධාරීන්ත විසින්ත යම් සිද්ිය යයායා ගනිමින්ත ඔ සව බය 

කිරීමට ්හ ඔ සයග් වැඩ නිහඬ කිරීමට උත්්ාහ කරයි. මීට යලර ය යම් ජනමාධයයවදියා බිය ගැන්තනීම්  

තදනජන ්හ ලහරදීම්වකට ලාර ී ඇත.10 

 

                                                           

10https://www.tamilguardian.com/content/tid-continues-target-tamil-journalist-summoning-family-and-friends(අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 5 

යවනියා) 

https://www.tamilguardian.com/content/harassment-tamil-guardian-correspondent-recalls-sri-lanka%E2%80%99s-worst-period-persecution-tamil 

අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 5 යවනියා) 

 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/tid-continues-target-tamil-journalist-summoning-family-and-friends
https://www.tamilguardian.com/content/harassment-tamil-guardian-correspondent-recalls-sri-lanka%E2%80%99s-worst-period-persecution-tamil
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ඉනවෆෝම්ම මානව හිමිකම්ම දත්ත වකනරය 

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

ඉනවෆෝම්ම වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය                                                                  ඔකවතෝබර් – වදසැම්මබර් 2018 

 

 

11. මා ය අමාතයවරයා ‘හිනු ’ පුවත්ලවත් වාර්තාකරු ඉලකක කරි  

 

රූලය 7 - මීරා සිකයනිවා්න්ත  ඡායාරූලය- www.newshub.lk 

කැබිනට්ට අමාතයවරයකු ්හ එක්ත් ජනතා නියහ්ේ ්න්තධානයේ මහයල්කම් ඉන්තදියාුක ජනමාධයයවදිනී මීරා 

සිකයනිවා්න්ත  ඉන්තදීය ය හින්තදු පුවත්ලයත් යකාළඹ වාදනතාකාකයනියට යචණෝයනා එල්ක කරමින්ත කියා සිටියේ 

ඇයට ඉන්තදීය RAW රහ්ේ ඔත්තු ය්ේවය ්මග  ්ම්බන්තධකම් ඇය  බවයි. ඇය පුවත්ලත් වාදනතාවක ලියමින්ත 

ජනාිලය  මමීලාක සිකයය්ේන විසින්ත කැබිනට්ට රැ්ේීමක අමතමින්ත ඉන්තදීය RAW ඔත්තු ය්ේවය විසින්ත ඔ සව 

ඝාතනය කිරීමට ්ැකසුම් කරන බවට යචණෝයනා කළ බවට ඇය පුවත්ලතට ලිපියක ලියා ඇත.11 යම් වාදනතාව 

ජනාිලය  විසින්ත ප්රය කයෂේල කළ අතර  හින්තදු පුවත්ලත ප්රකා  කයළේ අයාළ කැබිනට්ට රැ්ේීමට ්හභාි වූ 

ඇමැය වරු සිවයයයනක යම් සිද්ියේ ්තයභාවය තහවුරු කර ඇය  බවයි. නියහ්ේ මාධය වයාලාරය ප්රකා  

කයළේ අමාතයවරයායග් ප්රය චණාර ලයනම් විරහිත යචණෝයනා බවත්  පිළිතුරු දීමට ඇය  අයිය යයන්ත ඔබබට යගා්ේ 

හිකයහැර කිරීයම් අයහසින්ත එය ප්රකා  කර ඇය  බවත්   මාධය නියහ් ්හ ප්රකා නයේ නියහ් උල්කාඝණය 

කරන බවත්ය.12   

 

12.  නමා යවේීමනස නාවික දුදා ිදල ාන්න ලදර වදති  

ආරකෂක මාණ්ඩලික ප්රධානී රීන්තර වියජ්කවණරත්න යනාවැම්බදන 28 වැනියා යකාළඹ යකාටුව මයහේ්ේරාත් 

අිකරණය හියව යලනී සිටි අව්ේ ායව දී  උ්ාවිය ඉදිකයපිට සිට ඡායාරූල ජනමාධයයවදීන්ත ්හ කැමරා 

ශිල්පීන්ත කිහිල යයයනකුට ලහර දී ඇය  බවට වාදනතා යව. ආරකෂක මාණ්ඩලික ප්රධානී හට එල්ක වූ යචණෝයනාව 

වන්තයන්ත තරුණයන්ත 11 යයයනකු ලැහැර යගන අතුරුයහන්ත කිරීම ්ම්බන්තධ නඩුයව ්ැකකරුවකු වන  ප්ර්ාද් 

යහට්ටටිආර්චි යනායහාත් යන්තවි ්ම්ලත් හට රැකවරණය කබා දීමයි. ජනමාධයයවදීන්තට ්හ කැමරාකරුවන්තට 

යතුරුලැදිවලින්ත ලැමිණි පිකයමි කිහිල යයයනකු විසින්ත ලහර දී ඇත. ලසුව ඔවුන්ත ආරකෂක මාණ්ඩලික 

                                                           

11 https://www.thehindu.com/news/international/sri-lankan-president-sirisena-alleges-that-raw-is-plotting-his-assassination/article25241800.ece 

(අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 28 යවනියා) 
12 http://srilankabrief.org/2018/10/government-allegations-against-colombo-hindu-correspondent-violates-media-freedom-fmm/( අව්ාන ව යයන්ත 

ප්රයව  වූයේ  යය්ැම්බදන 6 යවනියා), https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lanka-foreign-journalist-intimidated-

over-report.html( අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 6 යවනියා) 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.thehindu.com/news/international/sri-lankan-president-sirisena-alleges-that-raw-is-plotting-his-assassination/article25241800.ece
http://srilankabrief.org/2018/10/government-allegations-against-colombo-hindu-correspondent-violates-media-freedom-fmm/
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lanka-foreign-journalist-intimidated-over-report.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lanka-foreign-journalist-intimidated-over-report.html
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ඉනවෆෝම්ම වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය                                                                  ඔකවතෝබර් – වදසැම්මබර් 2018 

 

 

ප්රධානියායග් යල ද්ගලික ආරකෂක නිකධාරීන්ත බවට හඳුනා යගන ඇය  අතර  ඔවුන්තයගන්ත එක අයයක 

යලාලීසිය විසින්ත අත්අඩාවවට යගන ඇත. යකය්ේ වුවත්  ඔ සව අවවාය කර නියහ්ේ කර ඇත.13  

 

13. ඡායාරූල ප්රදර්ානය අවහිර වකවර් 

 

 

රූලය 8 - ප්රයදන නයේ අව්ේ ා 2ක,  මාතර දී (වයම්), යකාළඹ (යකුයණ්),ඡායාරූලය - http://unframedsl.org/exhibition/ 

 

 සිාහක භාෂායවන්ත යකයරන පුරවැසි මාධය යවදිකාවක වන විකල්ල  යවබ අඩවිය විසින්ත ්ාවිධානය කරන 

කය  “Unframed” )“රාි යනාකළ”( ඡායාරූල ප්රයදන නය යේරායයණිය ්ර්වියේ දී යමය්ේ අවහිර කරුක 

කැුනි.   ප්රයදන නයේ ශ්රී කාකායව මනාව හිමිකම් ගැටළු ්ම්බන්තධ ඡායාරූල අඩාව වූ අතර  එම ඡායාරූල 

එකතුව මීට යලර යකාළඹ දී  මීගියව දී  මාතර දී  ්හ අුකරාධපුර දී ප්රයදන නය කර ය ුනි. එය වි ේව 

වියයාකයේ ්ාහිතය  ාකායව දී ඔකයතෝබදන 16-18 අතර දිනවක ප්රයදන නය කිරීමට නියමිතව ය ුනි. එය්ේ 

වුවත්, මවරී අයහ්ේ  මරණ තදනජන ආදිය ඔකයතෝබදන 15 දින සිට විකල්ල යවබ අඩවියට විරුද්ධව ්හ එහි 

්ා්ේකාරක ්ම්ලත් ්මරයකෝන්ත එයරහිව එල්ක කරුක කැබූ අතර  ප්රයදන නය මහජනතාවට විවවත කරුක 

කැුයව 16 වැනියාය. ප්රයදන නය එල්ීීඊ-හිතවාදී එකක යැයි ්මහර ශිෂයයන්ත විසින්ත වියවචණනය කරුක 

කැුනි. ප්රයදන නයට විරුද්ධ වන ශිෂයයන්ත තරයේ කියා සිටියේ එය නතර කළ යුතු බව යි. යම් වාතාවරණය 

යටයත් ප්රයදන නය ලැවැත්වුයන්ත නැත.14 

 

                                                           

13 http://www.dailymirror.lk/article/Journalists-covering-CDS-case-attacked-159032.html ( අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 8 වැනියා), 

http://srilankabrief.org/2018/11/sri-lanka-fmm-condemns-assault-of-journalist-at-court-premises/ (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 8 වැනියා) 
14 http://colombogazette.com/2018/10/18/cpa-condemns-censorship-of-unframed-at-the-university-of-peradeniya/, 

http://www.sundayobserver.lk/2018/10/28/issues/unframed-censored-peradeniya-university (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 15 වැනියා)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://unframedsl.org/exhibition/
http://www.dailymirror.lk/article/Journalists-covering-CDS-case-attacked-159032.html
http://srilankabrief.org/2018/11/sri-lanka-fmm-condemns-assault-of-journalist-at-court-premises/
http://colombogazette.com/2018/10/18/cpa-condemns-censorship-of-unframed-at-the-university-of-peradeniya/
http://www.sundayobserver.lk/2018/10/28/issues/unframed-censored-peradeniya-university
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14. එල්ීීය ගැන වියවචණනාත්මක චිරලටිය යාලනය අන්තතදනජාය ක චිරලට උයළයකන්ත ඉවත් යකයදන  

 

 
රූලය  9- චිරලටියේ බැනරය, ්න්තයඩ්  ඔබ්වදන- www.sundayobserver.lk 

 

යාලනය අන්තතදනජාය ක චිරලට උයළයල් ්ාවිධායකයන්ත විසින්ත  2016 ව්යදන දී කෑන්ත්ේ චිරලට උයළයල් දී 

ලළි වරට ප්රයදන නය වූ “ලාරාදී්යේ යකකු” නම් වාදනතා චිරලටය ය රගත කිරීමට දින නියම කර ය බියදී 

අවකාව කරුක කැබිණි.15 චිරලටය ශ්රී කාකායව දී වාර ගණනක ය ර ගත කර ය ුණු නිත් ්ෑම විටම එය්ේ 

කරන කද්යද් රයට්ට යකුණු ප්රයද් වකය. ඔකයතෝබදන 5 වැනියා, යාලනය නගරය මැය පිහිටි මැයජ්ේටික 

සියනේයකක්ේ සිනමාහයල් දී යමය ප්රයදන නය කිරීමට නියමිතව ය ුයන්ත  යලර යුද්ධය ලැවැය  යයමළ කතා 

කරන යේකෂකයන්ත ්මූහයකට සිදු කරන ලළි මහජන ප්රයදන නය යක්ය. චිරලටයේ අධයකෂක ූඩඩ්  

රත්නම් කීයව  ්ාවිධායකයන්ත විසින්ත තමන්තට ප්රකා  කළ ආකාරයට “ප්රජායවන්ත ලැමිණි බකලෑම්” නි්ා 

චිරලටය චිරලට උයළයකන්ත ඉවත් කර ගැනීමට ඔවුන්තට සිදු වූ බවත්  විරුද්ධතා ප්රකා  කළ පුද්ගකයන්ත යහෝ 

කණ්ඩායම් නම් කිරීම ඔවුන්ත ප්රය කයෂේල කළ බවත්ය.  “ිලින්ත ඒ අය මට යැුකම් දුන්තයන්ත නැහැ. යම් චිරලටය 

අන්තතදනජාකයේ ලළ කර ය බූ චිරලට කැයි්ේතුයවන්ත ඉවත් කර ය යබන බව මා යැකකා.,” යැයි ඔ ස විසින්ත ප්රකා  

කළ බවට ලළ විය. චිරලට ්ාවිධායකයන්ත යනානික ව යයන්ත කී බවට ලළ වූයේ  උතුර යුක තවමත් 

“හැඟීම්බර ්ේ ානයක” වන බැවින්ත ලාරාදී්යේ යකකු චිරලටය ප්රයදන නය කිරීමට යායමන්ත ිළු චිරලට 

උයළකම අවයානමකට වැටිය හැකි බවට ඔවුන්ත කල්ලනා කළ නි්ා බැවිනි.  චිරලට උයළයල් ්ාවිධායක 

අයනෝමා රාජකරුණා යම් කාරණා ප්රය කයෂේල යනාකළ අතර  යහේතු ලැහැදිලි කිරීමක ය යනාකළාය. ඒ 

යවුකවට ්ාවිධායකන්ත විසින්ත චිරලටයේ ඉඩකඩ හි්ේව තබා යගන ඇත්යත් එය ප්රකා නයේ නියහ් 

්ම්බන්තධයයන්ත වන ප්රසිද්ධ ්ාක්ඡාවක ලැවැත්ීයම් අරිණිනි.  

 

                                                           

15 http://www.sundayobserver.lk/2018/10/07/news-features/fleeing-your-demons (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 27 යවනියා)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.sundayobserver.lk/2018/10/07/news-features/fleeing-your-demons
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ඉනවෆෝම්ම මානව හිමිකම්ම දත්ත වකනරය 

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

ඉනවෆෝම්ම වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය                                                                  ඔකවතෝබර් – වදසැම්මබර් 2018 

 

 

15. වැලිකග බන නාොර සමූදඝාතනව  සැකකාර වලාලිස් ිදල ාකයවයක  නමා යවේීමනස 

තර් නය කරි  

 

රූලය 10 කසුන්ත පු්ේ්යවක (වයම්)  වැලිකඩ ඝාතන ගැන ඔ සයග් යලාතs(යකුයණ්) 

 

2012 ව්යදන වැලිකඩ ්මූහඝාතනයේ ්ැකකරුවකු වන  අත්අඩාවවට යගන  ඇල මත නියහ්ේ ී සිටින 

යලාලි්ේ ලරීකෂක නියයෝමාල් රාගජීව ඇතුළු අයනකුත් ්ැකකරුවන්තයගන්ත තමන්තට තදනජන ්හ බකලෑම් 

එල්ක ී ඇය  බවට ජාය ක වින්තදිතයන්ත හා ්ාකිකරුවන්ත ආරකෂා කිරීයම් අිකාකයය යවත ජනමාධයයවදී 

කසුන්ත පු්ේ්යවක විසින්ත ලැමිණිල්කක ඉදිකයලත් කර ඇත.16 2012 ව්යදන යනාවැම්බදන මා්යේ 9 ්හ 10 

දිනවක  වැලිකඩ බන්තධනාගාරයේ සිරකරුවන්ත 27 යයයනකු ඝාතනය කරුක කැුනි. ජනමාධයයවදී කසුන්ත 

පු්ේය්යවක විසින්ත යම් නඩුව ්ම්බන්තධයයන්ත ව්ර ගණනාවක ය ්ේය්ේ ලියමින්ත සිටි අතර  යැනටමත් ලිපි 

කිහිලයක ්හ යලාතක යම් ්ම්බන්තධයයන්ත ලළ කර ඇත. ජනමාධයයවදියා විසින්ත ඉන්තයෆෝම් ආයතනයට 

ප්රකා  කළ අන්තයමට  ඔ සයග් වාදනතාකරණය යහේතුයවන්ත ඔ සට තදනජනය කර  අ්ාධාරණ යක් බැන වැදී 

ඇත.  

  

                                                           

16 https://www.facebook.com/kasun.pussewela/posts/10212143996506302 (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 30 යවනියා) 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.facebook.com/kasun.pussewela/posts/10212143996506302
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ඉනවෆෝම්ම මානව හිමිකම්ම දත්ත වකනරය 

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

ඉනවෆෝම්ම වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය                                                                  ඔකවතෝබර් – වදසැම්මබර් 2018 

 

 

C. අවනුමත් තර් න සද ියය ෙැනවීමම්ම  
 

යම් කාකයේ අයනකුත් ආකාරයේ තදනජන ්හ බිය ගැන්තනීම් ය වාදනතා විය. යයමළ යද් ලාකන සිරකරුවන්ත 

නියහ්ේ කරන යක් ඉල්ූ යයමළ ශිෂයයන්තට සිාහක පිකයමි පිකය්ක විසින්ත තදනජනය කර ඇත. යලාලි්ේ රැඳවුම් 

භාරයේ සිටියදී සිදු වූ මරණයක ්ම්බන්තධයයන්ත වියරෝධතා යැකවූ පිකය්කට යලාලිසිය විසින්ත කඳුළු ගෑ්ේ එල්ක 

කළ බවට ය යචණෝයනා එල්ක යව. යවන යවනම සිද්ිවක දී යේරායයණිය ්හ වයඹ ්ර්විවක  නවක වය 

වියරෝධී ශිෂයයන්ත යවනත් ශිෂයයන්තයග් තදනජන ්හ බිය ගැන්තීම්වකට කක ී ඇත. ප්රිඛ යලයළේ යලාලි්ේ 

විමදන කයයක මාරු කිරීමකට කක කර ඇත්යත් )ලසුව නැවත යලර ය්ේවා ්ේ ානයේම ූරරයේ පිහිටුවන 

කද්යද්( , යචණෝයනා එල්ක වූ ආකාරයට ජනාිලය යග් ්හ යම් විමදන කයා හරහා විමදන නයට කක යවන වඩා 

යජයෂේධ  හියා නිකධාකයයයකුයග්  උලයය්ේ මතය.  

 

16. උපවඝෝෂණයය කරන වදමළ ශිෂයයනස ිදංදල ක්ගායමකින තර් න  
 

 

රූලය 11:යයමළ ශිෂයයන්තට තදනජනය කළ සිාහක කණ්ඩායම  - ඡායාරූලය - යජ්කඩීඑ්ේකාකා  http://www.jdslanka.org/ 

යාලනයේ සිට අුකරාධපුරය යකවා කියකෝමීටර 194ක දුරක ලයින්ත ඇවිය යයමළ යද් ලාකන සිරකරුවන්ත 

නියහ්ේ කරන යක් ඉල්ූ යයමළ ශිෂයයන්තට අුකරාධපුර බන්තධනාගාරය ඉදිකයපිට සිටි සිාහක කණ්ඩායමක 

විසින්ත ඔකයතෝබදන 13 වැනියා තදනජනය කළ බවට වාදනතා යව. කණ්ඩායම යයමළ සිසුන්ත යවත ලැමිණ 

තරජනය කරමින්ත  යචණෝයනා කර ඇත්යත් එල්ීීඊය නියයෝජනය කරන බවට ශිෂයයන්තට යචණෝයනා කරමිනි. 

“උඹකා එල්ීීඊය යවුකයවන්ත ආවා නම් යමතනින්ත යනවා යහාඳයි  එල්ීීඊකාරයයා ඉන්තනවා නම් 

ඉ්ේ්රහට එන්තන” යැයි සිාහක පිකයමි කණ්ඩායම ලව්ා ඇත. ශිෂයයන්ත එවිට අ්ා ඇත්යත් තවමත් එල්ීීඊය 

සිටිනවාය යන්තනයි. එවිට ඔවුන්තට කටපියා ගන්තනා යක්ත් “අය රෑට මාධයවලින්ත කිවයවාත්  උඹකා එල්ීීඊ 

යවුකයවන්ත ආවා කියකා උඹකා ඉවරයි”. යලාලි්ේ නිකධාරීන්ත ්හ බන්තධනාගාර නිකධාරීන්ත ඒ අව්ේ ාවට 

ලැමිණ ඇතත් මැදිහත් ී නැත. යම් ගැන ීි යයෝ කලිේ එකක ඉයකකයරානික ්හ ්මාජ මාධයවක ලළ විය. 
17.  

                                                           

17https://www.tamilguardian.com/content/video-captures-sinhala-men-threatening-tamil-students(අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 1 යවනියා) 

, http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/819-sri-lanka-police-look-on-while-sinhala-thugs-threaten-peaceful-

tamil-march( අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 1 යවනියා) 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/video-captures-sinhala-men-threatening-tamil-students
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/819-sri-lanka-police-look-on-while-sinhala-thugs-threaten-peaceful-tamil-march
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/819-sri-lanka-police-look-on-while-sinhala-thugs-threaten-peaceful-tamil-march
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  

ඉනවෆෝම්ම වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය                                                                  ඔකවතෝබර් – වදසැම්මබර් 2018 

 

 

17. වේරාවදණිය සරසවිය ඇතුළත නවක වද විවරෝධීනස ලදර වදි  

‘යේරායයණිය ්ර්වියේ නවක වය වියරෝධීන්ත’ යැයි හඳුන්තවා ගන්තනා කණ්ඩායමකට තවත් ශිෂය කණ්ඩායමක 

විසින්ත වි ේව වියයාකය ඇතුළත දී යනාවැම්බදන 22 වැනි යා ලහර දුන්ත බවට වාදනතා යව. ‘අපි වි ේව වියයාක 

අිකාකයයයන්ත නවකවය වියරෝධී කණ්ඩායම් ඡායාරූලය ගැනීමට අව්ර කබා ගත්තා. අපි ඒ ්ඳහා  ාකාවකුත් 

යවන්ත කර ගත්තා’ නවක වය වියරෝධීන්ත ප්රකා  කළහ. ඔවුන්තට අුකව  ඔවුන්ත දායානම් යවමින්ත සිටියේ 

ඡායාරූලයක ගැනීමට වන අතර  නවක වයයට ලකෂලාත සිසුන්ත කණ්ඩායමක  ාකාවට ලැමිණ  ඡායාරූල 

උලකරණ එ්ීමට ලටන්ත යගන ය යබ. “ඔවුන්ත අපිට කෑ ගැ සවා  බනිමින්ත අපිට තදනජනය කළා” යැයි නවක වය 

වියරෝධීන්ත ප්රකා  කර ය යබ. වි ේව වියයාකයේ පීධාිලය  යවත යම් සිද්ිය ්ම්බන්තධයයන්ත ලැමිණිල්කක කර 

ඇය  අතර  තවත් ලැමිණිල්කක කැමරා උලකරණ ය්ාරකම් කිරීම ්ම්බන්තධයයන්ත සිදු කර ඇත.18 

 

18. නවක වද විවරෝධීනස වයඹ විා්ව විදයාලය තුළ ලදර වදි  

වයඹ වි ේව වියයාකයේ තාකෂණ පීධයේ ඉයගන ගන්තනා සිසුන්ත කණ්ඩායමකට වි ේව වියයාකය අ්ක දී 

යය්ැම්බදන 26 වැනි දින යජයෂේධ ශිෂයයන්ත කණ්ඩායමක විසින්ත ලහර දීමට කක කර ඇත්යත්  නවක වයය 

්ම්බන්තධයයන්ත විරුද්ධ ීම යහේතුයවනි. නවක වයයට විරුද්ධ වූ ලළි ව්යදන ශිෂයයන්ත යයයයයනක බරලතක 

තුවාක කබා කුලියාපිටිය යරෝහකට ඇතුළත් කර ඇත. යලාලිසිය කීයව  ඔවුන්ත විසින්ත විමදන න ආරම්භ කර 

ඇය  බවත්  කළමණාකරණ පීධයේ ලහර දුන්ත ශිෂයයන්ත හඳුනා යගන ඇය  බවත්ය..19 

 

19. වලාලිිදය විවරෝ තාවය විුවරුවා දැන්මස කඳුළු ෙෑස් භාවිතා කරි  

 
රූලය 12: කටුවන යලාලි ේ් රැඳවුම් භාරයේ සිටියදී සිදු වූ මරණයට එයරහි වියරෝධතාවය  හිරු නිවු්ේ - www.hirunews.lk 

 

යලාලිසිය විසින්ත කටුවන යලාලි්ේ ්ේ ානය ඉදිකයපිට යය්ැම්බදන 12 වැනි දින ලැවැය  උද්යඝෝෂණය විසුරුවා 

හැරීමට කඳුළු ගෑ්ේ භාවිතා කළ බවට වාදනතා යව. වියරෝධතාකරුවන්ත යලාලිසියට යචණෝයනා කයළේ යලාලි්ේ 

අත්අඩාවයව සිටියදී පුද්ගකයකු මරා යැමූ බවයි. යලාලිසිය යම් යචණෝයනාව ප්රය කයෂේල කරන කදී. යලාලි්ේ 

                                                           

18 http://colombogazette.com/2018/11/22/tense-situation-involving-anti-raggers-of-peradeniya-uni/ (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 15 යවනියා) 
19 http://www.hirunews.lk/206916/two-students-of-wayamba-university-assaulted-for-objecting-ragging (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 30 

යවනියා) 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.hirunews.lk/
http://colombogazette.com/2018/11/22/tense-situation-involving-anti-raggers-of-peradeniya-uni/
http://www.hirunews.lk/206916/two-students-of-wayamba-university-assaulted-for-objecting-ragging
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com  

ඉනවෆෝම්ම වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය                                                                  ඔකවතෝබර් – වදසැම්මබර් 2018 

 

 

්ේ ානය ඉදිකයපිට සිටින පුද්ගකයන්ත සිය ගණනක ටයදන පුළු්ේ්මින්ත එක රැ්ේ ී සිටියහ. යලාලිසිය ප්රකා  කරන 

ආකාරයට  වියරෝධතාකරුවන්ත විසින්ත යලාලිසිය යවතට ගල්කැටවලින්ත ග්ා ඇත. යලාලි්ේ විය ේෂ කාදනය 

බකකාය කැඳවා කඳුළු ගෑ්ේ යයායා වියරෝධතාවය විසුරුවා හැර ඇත.20 

20. ප්රු  වලවළ් විමර්ාකයා මාරු වකවර් 

 

Image 13: IP Nishantha de Silva, Photo Courtesy –www.dailymirror.lk 

අලරාධ ලරීකෂණ යයලාදනතයම්න්තතුයව (CID) යලාලි්ේ ලරීකෂක (IP) නි ාන්තත ය සිල්වා මීගිව යලාලිසියට 

හදිසියේ බක ලැවැත්යවන ලකයදි මාරු කර ය ුනි. යලාලි්ේ ලරීකෂක සිල්වා අලරාධ ලරීකෂණ 

යයලාදනතයම්න්තතුයව ්ාවිධානාත්මක අලරාධ ලරීකෂණ එේකකයේ ්ේ ාන භාර නිකධාරී යක් කටයුතු කළ 

අතර  ප්රවවත්ය  ලර කතව ක්න්තත වික්රමතුාගයග් ඝාතනය  ූදදිත නාවික හියා නිකධාරීන්ත විසින්ත තරුණයන්ත 11 

යයනායග් ලැහැර ගැනීයම් සිද්ිය ඇතුළු ඇතැම් ප්රධාන යලයළේ විමදන න කිහිලයක ඔ ස විසින්ත සිදු කරමින්ත 

ය ුනි. ඔ ස විසින්ත එල්ීීඊය විසින්ත සිදුකළ අලරාධ සිද්ි 60ක ඇතුළුව ගණනාවක ්ම්බන්තධයයන්ත විමදන න 

්ාදන කව නිම කර ඇත. හදිසියේ කරන කය මාරු කිරීම ්ාධාරණීකරණය කරන කද්යද් “ය්ේවා 

අව යතාවයක” යක් ්කකමිනි. මාධයයට අුකව  තරුණයන්ත 11 යයයනකු ලැහැර ගැනීයම් සිද්ියේ ප්රධාන 

්ැකකරුවකුට ආරකෂාව දීයම් සිද්ියක ්ම්බන්තධයයන්ත යචණෝයනා එල්ක ී ඇය  ආරකෂක මාණ්ඩලික ප්රධානී 

රීන්තර වියජ්කවණරත්න විසින්ත යලාලි්ේ ලරීකෂක නි ාන්තතට එල්ීීඊය ්මග ්ම්බන්තධකම් ඇය  බවට කියමින්ත 

යම් මාරු කිරීම ්ම්බන්තධයයන්ත මූලික ී කටයුතු කර ඇත. යකය්ේ වුවත්  යලාලි්ේ ලරීකෂක නි ාන්තත 

්ම්බන්තධයයන්ත වන යම් යචණෝයනා අලරාධ ලරීකෂණ යයලාදනතයම්න්තතුයව යජයෂේධ නියයෝජය යලාලි්ේලය  විසින්ත 

ප්රය කයෂේල කර ඇත. මාධය වාදනතා යලන්තවා යයන්තයන්ත යම් මාරුීම සිදු කර ඇත්යත් ජනලය  නියමයකින්ත 

බවයි. මාරු ීම අවකාව කරන කද්යද් මාධය විසින්ත යහළි යරව කිරීමත් ්මග ලැමිණි තයබක වියවචණන නි්ාය. 
21  

                                                           

20 http://colombogazette.com/2018/12/13/police-fire-tear-gas-on-mob-near-katuwana-police-station/( අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 10 

යවනියා) 
21http://www.dailymirror.lk/article/Transfer-of-CID-s-IP-Nishantha-Silva-cancelled-158630.html, http://www.dailymirror.lk/158572/CID-s-IP-

Nishantha-Silva-transferred, http://www.lankatruth.com/en/2018/11/letter-by-igp-proves-ip-nishantha-silva-was-transferred-by-president-sirisena/ 

(අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 20 යවනියා) 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://colombogazette.com/2018/12/13/police-fire-tear-gas-on-mob-near-katuwana-police-station/
http://www.dailymirror.lk/article/Transfer-of-CID-s-IP-Nishantha-Silva-cancelled-158630.html
http://www.dailymirror.lk/158572/CID-s-IP-Nishantha-Silva-transferred
http://www.dailymirror.lk/158572/CID-s-IP-Nishantha-Silva-transferred
http://www.lankatruth.com/en/2018/11/letter-by-igp-proves-ip-nishantha-silva-was-transferred-by-president-sirisena/
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ඉනවෆෝම්ම මානව හිමිකම්ම දත්ත වකනරය 

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

ඉනවෆෝම්ම වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය                                                                  ඔකවතෝබර් – වදසැම්මබර් 2018 

 

 

D. වයවස් ා ුමමනත්රණයවයන ලුව මර්දනයන 

ඔකයතෝබදන 26 වැනියා වයව්ේ ා කුමන්තරණයයන්ත ලසු මාධය නියහ් විය ේෂයයන්තම රාජය මාධය ආයතන 

්ම්බන්තධයයන්ත තදනජනවක වැි ීමක යකනට කැුනි. එය්ේම ඇතැම් සුවිය ේෂී යද් ලාකනික සිද්ි ආවරණය 

කිරීයමන්ත මාධය වකකා ය ුනි. යම් කාකයේ එය්ේම ලාදනලියම්න්තතුයව ප්රචණණ්ඩත්වය ය යකනට කැුණු අතර  

විය ේෂයයන්තම ජනලය වරයායග් ්ේ ාවරයට විරුද්ධ ්ේ ාවරයක ගත් කතානායකවරයාට එයරහිව ්හ යම් 

සිද්ි නි්ා ඇතැම් ලාදනලියම්න්තතු මන්තීන්තට ්හ යලාලි්ේ නිකධාරීන්තට ලාදනලියම්න්තතුව ඇතුළත දී තුවාක සිදු 

විය. කුමන්තරණයට විරුද්ධව මාධය ්ාක්ඡාවක දී අයහ්ේ යැකවූ ප්රසිද්ධ සිවිල් ්මාජ ක්රියාකාකයයයකුට 

විරුද්ධව  විමදන නයක සිදු කරන කද්යද් ඔ ස මාධය ්ාක්ඡායව දී යැක වූ අයහ්ේ ්ම්බන්තධයයනි. 

ජනාිලය වරයා විසින්ත ය ඔ ස ්හ රාජය යනාවන ්ාවිධාන ්ම්බන්තධයයන්ත ්වණාත්මක අයහ්ේ යකවන කදී. 

එය්ේම ජනාිලය වරයා විසින්ත ්මලිාික-ද්විලිාික-්ාක්රාන්තය ්මාජභාී-අන්තතදනලිාික-කුයදන (LGBTIQ)  

ප්රජාව යහළ යකිමින්ත  එක්ත් ජාය ක යලරිණු රජය ්ම්බන්තධයයන්ත එය ්මනළයන්ත විසින්ත කර යගන 

යන්තනක බව කියමින්ත  ්මනල්ු යන්තන LGBTIQ ප්රජාවට අලහා් යවන වචණනයක යක් භාවිතා කරන කදී.  
 

21. වපාලාලනනවයෝ මා ය ආයතනවලස බවලන ඇතුළු වවමින  

 

රූලය 14: විය ේෂ කාදනය බකකාය )STF( රාජලකෂ ලාකිකයන්ත ලාකනය කිරීමට උත්්ාහ යරමින්ත - ්නත් නි ාන්තත  ප්ර්න්තන රණීර ්හ යරාජදන 
ය්යනවිරත්න )පින්තූරයේ සිී( ඇතුළු  එක්ත් ජනතා නියහ ේ් ්න්තධානයේ )UPFA( නියයෝජිතයන්ත  , ඡායාරූලය- කාකාදීල www.lankadeepa.lk 

මහින්තය රාජලකෂ අගමැය වරයා බවට ඔකයතෝබදන 26 වැනියා ප්රකා  කිරීයමන්ත ලැය කිහිලයකට ලසුව ප්රධාන 

යද් ලාකන ලකෂ යයයකම නියයෝජිතයන්ත ශ්රී කාකා රූලවාහිනී ්ා්ේ ාව යවත ඇතුළු ීමට උත්්ාහ යරන කදී. 

මාධය වාදනතා යැකවූ ආකාරයට මාගක ්මරීර  රාජිත් මද්දුමබණ්ඩාර යන විසුරවූ කැබිනට්ට මණ්ඩකයේ 

ඇමැය වරු එක්ත් ජාය ක යලරියණ් මන්තී චණතුර ය්ේනාරත්න ්මග එහි ලැමිණි බවට ප්රකා  කළ අතර  

ඔවුන්ත යවතට එහි ඇතුළු ී ය යබන යකයහළිය රඹුකවැල්ක  ්නත් නි ාන්තත  ඉන්තදික අුකරුද්ධ  ්හ ප්ර්න්තන 

රණීර වැනි ලාදනලියම්න්තතු මන්තීවරු ඇතුළු මහින්තය රාජලකෂයග් ලාකිකයන්ත  ලැමිණ ඇත. යම් තත්වයේ දී  

යලාලි්ේ විය ේෂ කාදනය බකකාය (STF) යම් තත්වය ලාකනය කිරීමට කැඳවා ඇය  අතර  රජයේ ප්රධාන 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
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ඉනවෆෝම්ම මානව හිමිකම්ම දත්ත වකනරය 

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

ඉනවෆෝම්ම වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය                                                                  ඔකවතෝබර් – වදසැම්මබර් 2018 

 

 

රූලවාහිනී ්ේ ානය ්භාලය  ්හ අයනකුත් නිකධාරීන්තයග් බකයයන්ත ිලිහී ය ුනි. විසුරූ කැබිනට්ට මණ්ඩකයේ 

සිටි ඇමැය වරුන්තට ප්රකා යක කිරීමට ඉඩ යනාදුන්ත අතර  රූලවාහිනිය රාජලකෂ හිතවාදීන්ත විසින්ත තමන්ත 

යටතට යගන ය ුනි.22  
 

22. රා ය මා ය ආයතනවල මා යවේීමනස තර් නය ව කවර්  ඉවත් වකවර්   

මහින්තය රාජලකෂ අගමැය  යක් ලත් ීයමන්ත අනතුරුව යල්කහවු්ේ  ජාය ක රූලවාහිනී ්ා්ේ ාව(SLRC)  

්ේවාධීන රූලවාහිනී ජාකය (ITN) වැනි රජයේ මාධය ආයතනවක ජනමාධයයවදීන්තට  ලකයලාකකයන්තට ්හ 

අයනකුත් කාදනය මණ්ඩකයට තදනජනය කළ බවට  අවහිර කළ බවට  ඔවුන්තයග් තනතුරුවලින්ත බයකන්ත ඉවත් 

කළ බවට වාදනතා යව. යල්කහවු්ේ ආරාචි මාදනගවකට අුකව  ඔකයතෝබදන 26 වැනියාට ලළ ීමට ය බූ 

පුවත්ලත්වක පිටු ්ැකසුම් රාජලකෂ හිතවාදීන්ත කණ්ඩායමක විසින්ත බකහත්කාරයයන්ත යවන්ේ කර ඇත. 

්ය අන්තත පුවත්ලත්වක කාදනය මණ්ඩකයට ලවා  පුවත්ලත් ිරණය කරන යක් බකකර ඇත්යත් ්ා්ේකරණ 

කටයුතු ලවා හකයහැටි යනාකර ය බියදීය.23  යම් අතරතුර  ප්රවවත්ය  ්හ වත්මන්ත කටයුතු ්ම්බන්තධ නියයෝජය 

්ාමානයාිකාරී සුභාෂේ ජයවදනධන ඇතුළුව ්ේවාධීන රූලවාහිනියේ ජනමාධයයවදීන්ත කිහිල යයයනකුට බයකන්ත 

එළියට යමා ඇත්යත්  ඔවුන්තට ලහර යයුක කැබීමට ඉඩ ඇය  බවට පුවත් කැබීයමන්ත ලසුවය. ඔකයතෝබදන 28 

වැනියා )ඉකයයා( මාධය වාදනතා කයළේ රූලවාහිනී ්ා්ේ ායව ්භාලය  ්හ ්ේවාධීන රූලවාහිනී ජාකයේ ්භාලය  

්හ ප්රධාන විධායක නිකධාරී ඔකයතෝබදන 26 වැනි යා රාත්රියේ සිට ආයතනවකට යනාලැමිණි බවයි..  

23. රකසත්  ාතික ලකෂ (UNP) ලාකිකයන වල්ක දවුස් වවත බවලන ඇතුළු වීමමස උත්සාද දරි 

එක්ත් ජාය ක ලකෂයේ (UNP) ලාකිකයන්ත කණ්ඩායමක විසින්ත රජයට අයිය  ිරණ මාධය ආයතනයක 

වන යල්කහවු්ේ යවත යය්ැම්බදන 13 වැනියා බයකන්ත ඇතුළු ීමට උත්්ාහ යරා ඇත. කාදනය මණ්ඩකයේ 

ඇතැයමක ඉන්තයෆෝම් යවත යැුකම් දුන්ත ලකයදි  සිද්ිය සිදු වූයේ ජනාිලය  විසින්ත ලාදනලියම්න්තතුව විසුරුවමින්ත 

නිකුත් කළ ගැ්ට්ට නියවයනය වකාව යනාවන බවට  ්හ මහමැය වරණයක කැඳීම නීය  වියරෝධී බවට 

යශ්රේෂේධාිකරණයේ ීරරණය ප්රකා යට ලත් කිරීයමන්ත අනතුරුවය. මාධයවකට අුකව  එ.ජා.ල. ප්රායද්යය ්භා 

මන්තීවරු යයයයයනක ්හ ඔවුන්තයග් ලාකිකයන්ත විසින්ත යල්කහවු්ේ යවත ඇතුළු ීමට උත්්ාහ යරා ඇය  

අතර නිත් ආයතනයේ කාදනය මණ්ඩකය විසින්ත යලාලීසියේ ්හයයෝගය ්හිතව ඔවුන්ත වකකා ඇත. යකය්ේ 

වුවත් යම් සිද්ිය එ.ජා.ල. විසින්ත යහළ දුටු අතර  යම් ගැන ලරීකෂණයක සිදු කිරීමට ය යලායරාන්තදු යවන 

කදී.24 

24. අෙමැතිවරයා සද කැියනට් ම්ගලය ියවුරුම්ම ීමම ආවරණයය කින්වමන මා ය අවහිර වකවර්  

යද් ලාකන කකබකයයන්ත ලසුව රනිල් වික්රමසිාහ නැවතත් අගමැය වරයා යක් ලත්වූ අතර  ඔ ස අගමැය  යක් 

දිවුරුම් දී යය්ැම්බදන 16 වැනියා ජනලය  කාදනයාකයේ දී ලැවැත්වුනි. නව කැබිනට්ට මණ්ඩකය දිවුරුම් දී 

යය්ැම්බදන 20 වැනියා ලැවැත්වුනි. යම් අව්ේ ා යයයකහි දීම  දිවුරීම සිදු වන අව්ේ ායව සිීමට මාධයයට ඉඩ 

කැුයන්ත නැය  බව ිද්රිත ්හ ඉයකකයරානික මාධයවක ්ා්ේකාරකවරු කිහිල යයයනක ඉන්තයෆෝම් ්මග 

ලව්න කදී. යම් අවහර කිරීම නියහ්ේ මාධය වයාලාර ඇතුළු ඇතැම් ්ාවිධාන විසින්ත යහළ යකින කය අතර  එය 

යතාරතුරු යැන ගැනීයම් අයිය ය ්හ මාධය නියහ් උල්කාඝණය කිරීමක යක් හඳුන්තවන කදී.25 

                                                           

22 http://srilankabrief.org/2018/10/sri-lanka-slpp-loyalists-forcibly-take-over-state-media-institutions/ (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 15 

යවනියා) 
23 https://mobile.twitter.com/tingilye/status/1056201659557113856 (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 29 යවනියා) 
24 https://srilankamirror.com/news/12021-unp-condemns-violence-outside-lake-house (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 16 යවනියා) 
25https://www.colombotelegraph.com/index.php/media-barred-from-covering-ranil-wickremesinghe-swearing-in-president-worried-about-humiliation-

caused-by 
photograph/,https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/12/31/%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7

%92%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://srilankabrief.org/2018/10/sri-lanka-slpp-loyalists-forcibly-take-over-state-media-institutions/
https://mobile.twitter.com/tingilye/status/1056201659557113856
https://srilankamirror.com/news/12021-unp-condemns-violence-outside-lake-house
https://www.colombotelegraph.com/index.php/media-barred-from-covering-ranil-wickremesinghe-swearing-in-president-worried-about-humiliation-caused-by%20photograph/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/media-barred-from-covering-ranil-wickremesinghe-swearing-in-president-worried-about-humiliation-caused-by%20photograph/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/media-barred-from-covering-ranil-wickremesinghe-swearing-in-president-worried-about-humiliation-caused-by%20photograph/
https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/12/31/%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A-%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83/
https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/12/31/%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A-%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83/
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25. ලාර්ලිවම්මනතුවේීම කතානායකස ලදර වදි  

  

රූලය 15:මන්තීවරු කතානායකවරයා සිටින ප්රයද් යට ලහර යයන ආකාරය (වයම්)  යලාලීසිය ්හ ලාදනලියම්න්තතු නිකධාරීන්ත කතානායකවරයා 
ලහරදීම්වලින්ත ආරකෂා කර ගන්තනා ආකාරය s, ඡායාරූල- යරායිටදන්ේ 

 යනාවැම්බදන 15 ්හ 16 වැනි දින ලැවැය  ලාදනලියම්න්තතු ්ැසි යයකක දී කතානායක කරු ජයදාකයයට ලහර 

යයන කදී. ලළි සිද්ිය සිදු වූයේ යනාවැම්බදන 15 වැනියා කතානායකවරයා ලාදනලියම්න්තතු ්ැසිය ආරම්භ 

කිරීමට උත්්ාහ කළ අව්ේ ායව දීය. ජනාිලය  මමීලාක සිකයය්ේනට ්හ හිටපු ජනාිලය  ්හ 

ලාදනලියම්න්තතු මන්තී මහින්තය රාජලකෂට ්හයයෝගය යකවන දිුම් අිණුගම  ආනන්තය අුත්ගමයග්  ය කාග 

සුමය ලාක  යජාන්ත්ේටන්ත ප්රනාන්තදු ්හ අයනකුත් යබායහා යයයනක කතානායකවරයා යවත ලැමිණ ප්රහාරය 

දියත් කළහ. යකය්ේ වුවත් එක්ත් ජාය ක යලරියණ් ්හ අයනකුත් සුළුතර ලකෂවක මන්තීන්ත විසින්ත 

කතානායකවරයා වට කරයගන ආරකෂා කරන කදී. ඊළග ප්රහාරය දියත් වූයේ යනාවැම්බදන 16 යවනියා 

කතානායකවරයා ඇතුළු යවන අව්ේ ායව ්හ හිටපු ජනාිලය  ්හ ලාදනලියම්න්තතු මන්තී මහින්තය රාජලකෂට 

එයරහි වි ේවා් භාග යයෝජනාවක ්ම්බන්තධයයන්ත ඡන්තයයක ලවත්වමින්ත සිටියදීය. ජනාිලය  සිකයය්ේන ්හ 

රාජලකෂ යවත ්හයයෝගය යකවන මන්තීවරු විසින්ත කතානායක ආ්නය අවහිර කරන කදී.යම් මන්තීවරු 

ලාදනලියම්න්තතු ්ැසිය නවතා යැමීමට ය උත්්ාහ කළහ. යකය්ේ වුවත්  කතානායකවරයා  අමතර යයාරකින්ත 

යලාලි්ේ ආරකෂාව යටයත් ඇතුළුවිය. ලාදනලියම්න්තතු මන්තීවරු කණ්ඩායමක යලාත් ්හ පුටු ආදියයන්ත 

කතානායකවරයාට ලහර දී ඇත. යම් අතර, එක්ත් ජාය ක යලරියණ් (එජායල) ්හ ජනතා විිකය  

යලරියණ් (ජවියල) ලාදනලියම්න්තතු මන්තීවරුන්තට ්හ යලාලි්ේ නිකධාරීන්තට යම් කණ්ඩායම විසින්ත ලහර දී 

ඇත්යත් මිකය්ේ කුඩු  යලාත් ්හ පුටු යයායා ගනිමිනි. එය්ේම ඇතැම් එජායල මන්තීවරුන්ත ය ප්රචණණ්ඩ යක් හැසිරී 

ඇය  බවට වාදනතා යව26 

26. ලාර්ලිවම්මනතු සැිදවාරය සජීවීම වලස විකාාන මා ය විිදන නවති   

කතානායක කරු ජයදාකයය විසින්ත ජනමාධය අමාතයාා යේ යල්කම් සුනිල් යහට්ටටිආර්චි ්හ ශ්රී කාකා වවන්ත 

විදුලි ්ා්ේ ායව ්භාලය  ය්ෝමරත්න දි්ානායක ලාදනලියම්න්තතුවට කැඳවා යය්ැම්බදන 5 වැනි දින හදිසියේ 

ලාදනලියම්න්තතු ්ැසි ්ජීී විකා ය නැවැත්ීම ්ම්බන්තධයයන්ත ප්ර ේන කර ඇත. ලාදනලියම්න්තතුව ්හ ශ්රී කාකා 

වවන්ත විදුලි ්ා්ේ ාව අතර ලාදනලියම්න්තතු ්ැසි ්ජීී විකා ය ්ම්බන්තධයයන්ත එකඟතාවයක ඇත. යකය්ේ 

වුවත්  ්ජීී විකා ය යනාවැම්බදන 14 වැනි යා ය ශ්රී කාකා වවන්ත විදුලි ්ා්ේ ාව විසින්ත හදිසියේ නවතා ඇත.  

                                                                                                                                                                                                  

%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A-%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83/ (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 16 
යවනියා) 
26https://www.slguardian.org/sri-lanka-speaker-under-attack-by-sirisena-rajapaksa-goons-in-the-house/, http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/61712, 

https://www.timeslive.co.za/news/world/2018-11-16-chilli-powder-thrown-as-sri-lankan-mps-brawl-again/, (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 15 

යවනියා) 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/12/31/%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A-%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83/
https://www.slguardian.org/sri-lanka-speaker-under-attack-by-sirisena-rajapaksa-goons-in-the-house/
http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/61712
https://www.timeslive.co.za/news/world/2018-11-16-chilli-powder-thrown-as-sri-lankan-mps-brawl-again/
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යම් සිද්ිය ඇතැම් එජාල ලාදනලියම්න්තතු මන්තීවරු විසින්ත මතු කළ අතර  එකඟතාවය යමය්ේ බරලතක යක් 

උල්කාඝණය කිරීම ්ම්බන්තධයයන්ත වවන්ත විදුලි ්ා්ේ ාවට විරුද්ධව වහා ක්රියාමාදනග ගත යුතු බවට ප්රකා  

කරන කදී. තුන්ත වතාවක කැඳීම් යනා්කකා හැරීයමන්ත ලසුව  අව්ානයේ  යයයයනාම කතානායක හියව 

යලනී සිට  ්ජීී විකා ය ඇරඹීමට යලායරාන්තදු වූයේය.27 

27. ිදවිල් සමා  නායකයා කැවවා වලාලිිදවයන ප්රා්න කරි  

 

 

රූලය  16: ්මන්ත රත්නප්රිය, ඡායාරූලය -යඩ් ලිමිරදන  www.dailymirror.lk 

ප්රිඛ යලයළේ සිවිල් ්මාජ ක්රියාකාකයකයයක ්හ වවත්ීරය ්මිය  නායකයයක වන ්මන්ත රත්නප්රිය යලාලිසිය 

විසින්ත කැඳවා ය ුයන්ත ඔ ස විසින්ත ප්රවවත්ය  ්ාක්ඡාවක දී ලළ කළ අයහ්ක ්ම්බන්තධයයන්ත විමදන නයක සිදු 

කිරීමටයි. යමය යචණෝයනා කළ ලකයදි පිවිතුරු යහළ උරුමයේ මහ යල්කම් විසින්ත ්මන්ත රත්නප්රියට විරුද්ධව 

කරන කය ලැමිණිල්කකට ප්රය චණාරයක ව යයන්ත වන අතර  ඔ සයග් අයහ්ේ යැකීම ජාය ක ආරකෂාවට 

තදනජනයක බවත්  ජනාිලය තුමාට මරණ තදනජනයක වන බවත් යන්තන ්ම්බන්තධයයන්ත යම් ලැමිණිල්ක 

ඉදිකයලත් කර ඇත. ලැමිණිල්යකන්ත අනතුරුව, යලාලි්ේලය යග් උලයය්ේ මත යලාලි්ේ විය ේෂ විමදන න ඒකකය 

විසින්ත විමදන න ආරම්භ කළ අතර  ්මන්ත රත්නප්රියයගන්ත ්හ ඔ සයග් හිතවතුන්ත ්හ ්යහෝයර ක්රියාකාරීන්ත වන 

ප්රවවත්ය  ්ාක්ඡාවට ලැමිණ සිටි මහාචණාදනය ්රත් වියජ්කදාකයය  ්හ ගාමිණී වියන්තයගාඩ යන අයයගන්ත ය ලැය 

යයකහමාරකට වැි  කාකයක ය ්ේය්ේ ප්රකා  ්ටහන්ත කර යගන ඇත.28 

 

                                                           

27 http://www.dailynews.lk/2018/12/06/political/170518/speaker-summons-media-secretary-slbc-chairman, 

http://colombogazette.com/2018/12/05/speaker-karu-jayasuriya-slams-slbc-chief/ (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 16 යවනියා) 

 
28 https://www.newsfirst.lk/2018/12/14/saman-rathnapriya-provides-statement-to-the-police-special-investigation-

unit/,http://colombogazette.com/2018/12/11/probe-launched-into-comments-made-by-saman-ratnapriya/, http://www.hirunews.lk/205948/police-to-

investigate-saman-rathnapriya-on-his-statement-that-threatens-national-security (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 16 යවනියා)  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.dailynews.lk/2018/12/06/political/170518/speaker-summons-media-secretary-slbc-chairman
http://colombogazette.com/2018/12/05/speaker-karu-jayasuriya-slams-slbc-chief/
https://www.newsfirst.lk/2018/12/14/saman-rathnapriya-provides-statement-to-the-police-special-investigation-unit/
https://www.newsfirst.lk/2018/12/14/saman-rathnapriya-provides-statement-to-the-police-special-investigation-unit/
http://colombogazette.com/2018/12/11/probe-launched-into-comments-made-by-saman-ratnapriya/
http://www.hirunews.lk/205948/police-to-investigate-saman-rathnapriya-on-his-statement-that-threatens-national-security
http://www.hirunews.lk/205948/police-to-investigate-saman-rathnapriya-on-his-statement-that-threatens-national-security
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28.  නලති LGBTIQ ප්ර ාව සම්මබන වයන අලදාසාත්මක ප්රකාායක ිදු  කරි 

ජනාිලය  මමීලාක සිකයය්ේන විසින්ත ්මලිාික-ද්විලිාික-්ාක්රාන්තය ්මාජභාී-අන්තතදනලිාික-කුයදන 

(LGBTIQ) ප්රජාව ්ම්බන්තධයයන්ත මතු කළ අයහ්ේ ්ම්බන්තධයයන්ත ්ාවිධාන කිහිලයක විසින්ත තයබක 

යයෝෂායරෝලණය කිරීමට කක කර ඇත. ජනාිලය  එක්ත් ජනතා නියහ්ේ ්ාධානයේ )එජනි්( රැළියක 

යනාවැම්බදන 5 වැනි දින අමතමින්ත කියා සිටියේ අගමැය  රනිල් වික්රමසිාහ “්මනළ ජීවිතයක” ගත කළ බවත්  

රජයේ ීරරණ ගත්යත් ඔ සයග් “්මනළ නඩය” විසින්ත බවත්ය. යම් අයහ්ේ ්මලිාිකභීය කායවන්ත යුතුව 

ඉදිකයලත් කළ අයහ්ේ ය්ේ යලුකුක අතර  LGBTIQ ප්රජාවට අලහා්ාත්මක යක් ඉදිකයලත් කර ය ුනි. යම් 

අයහ්ේවකට විරුද්ධව LGBTIQ ප්රජාව විසින්ත ්හ අයනකුත් අය විසින්ත එකතු ී වියරෝධතා යැකවූ අතර  එයින්ත 

“ප්රජාතතන්තරවායය උයය්ා ්මනළයයෝ” යන කණ්ඩායයම් බිහිීම ය ඇය  විය.29 

 

 

රූලය 17: LGBTIQ ප්රජාව ්හ අයනකුත් අය ජනලය යග් ්මලිාික භීය කායවන්ත යුතු අයහ ේ් යැකීමට ්හ සිදුයවන යද් ලාකනික අදනුයය 
්ම්බන්තධයයන්ත වියරෝධතාවය යකවමින්ත, ඡායාරූලය: බකමූයණෝ bakamoono.lk 

 

                                                           

29 http://colombogazette.com/2018/11/06/president-under-fire-over-butterfly-comments/  (අව්ාන ව යයන්ත ප්රයව  වූයේ යය්ැම්බදන 15 යවනියා)  
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