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අ  ෝ්්තු ලං14 ලංව  ලංදි  ලං වොළඹදී ලංපැවැත්වුණු ලංඅතුරුයහන් ලංවූවන් ේ ලංපවුල් ලංවක ලංහතිවක් ලං  ෞද්ධ ලංභික්ෂූන් ලංසමසින් ලං ් හව  ලංකය ලං්ැර ලංවණ්ඩේම්ක් ලං

ආක්ර්්යම ලංවළ ලංඅරර ලංහිදදී ලංවවුන් ලංවවරී ලං්හ ර ලං්ටන්පේට ලංකිමමින්, ලංඅ්රද ලං දෝය ේ ලංදදිිපපත් ලංවරමින් ලංඅතුරුයහන් ලංවූවන් ේ ලංපවුල්වක ලං්ේ්ේජිවමන් ලං

 වර ලංරදනජ ේත්්ව ලං්්වරූපමක් ලං පන්වමින් ලංහැසිරුණු ලංආවේරම ලං ලං( © Malani Manel Perera) 
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ආවරයම ලංවළ ලංසිදුවී් ලං 

 

A. රජම ලං සම වද ම ලං වර  ලං ්හ ලං රජමට ලං අභි මෝ මක් ලං සමම ලං හැකි ලං පුද් කමන් ලං  වර ලං ්රය ලං රදනජ , ලං ලං ලං

ිදිපහැර, ලංබිම ලං ැන්වීමු, ලං්හ ලංසී්ේ ලංපැ වීමු ලං ලං 

B. ්ේ ව ලංිදමිවමු ලංආරක්ෂවයින්ව ලංප්රරශ්්ය ලංකිරීමු ලං 

C. අයහ්් ලංප්රරවේශ්කිරී මු ලංිදයහ් ලංලල්කාණයම ලංකිරීමු ලං ලං 

D. ්්ේ ් ේ ලංිදයහ් ලංලල්කාණයම ලංකිරීමු ලං 

E. ්ාසමධේ  ලං ර ලංවී මු ලංිදයහ් ලංලල්කාණයම ලංකිරීමු ලං( ලංරේජද ලං  ොව  ලං්ාසමධේ  ලංබිම ලංවැද්යවී් ලං්හ ලංසී්ේ ලං

පැ වී්) 

F. ශිෂද ලං්රිදමේවේරවමු ලං්දනය ම ලං 

G. සමපක්ෂ ලං ද්ශ්පේක  ලංපක්ෂ ලං්දනය ම ලං 
 

 

 

 

 

 

ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය 1990 දී ආරම්භ කරන ලද්ෆද් විෆ ේෂෆයන්ම වාර්ගික ගැටුම සහ යුද්ධය 
සන්දර්භෆයහි ශ්රී  ලංකාෆේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරමින් කරුණු ෆගොනු කිරීමටත් එම 
කරුණු ලිඛිත සහ වාචික මැදිහත්වීම් හරහා ප්රාෆද්ශීයව, ජාතිකව සහ ජාතුන්තරව වාර්තා කිරීමටත් ය. 
එෆසේම සිය අයිතීන් නිරන්තරෆයන් සහ ක ්   රමවත් ෆලස ෆකෆෙසීමට ලක්වන අෆනක් ජන ප්රදජාවන් 
සමග ද ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය කටයුතු කරයි. වර්තමානෆේ දී ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය මැතිවරණ 
නිරීක්ෂණය, මාධු නිදහස සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සම්බන්ධෆයන් සිය අවධානය ෆයොමු කර 
තිෆේ. ශ්රී  ලංකාෆේ ෆකොෙඹ පිහිටා ඇති ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය ෆද්ශීය ක්රි යාධරයින්, කණ්ඩායම් සහ 
ජාලයන් සමඟ ෆමන්ම කලාපීය සහ ජාත් යන්තර මානව හිමිකම් ජාලයන් සමග සහෆයෝගෆයන් 
කටයුතු කරයි. 
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්ේරේාශ්ම 

බලහත්කාරගයන්  කරනු ලැබූ අතුරුදහන්  කරවීම් වල වින්දිතයන් පිළිබද ජාත න්තර දිනය අග ෝස්තු 30 වන දිනට ගයදී 

තිබුණි. ගකගසේ වුවත් ගබෞද්ධ භිේෂූන් විසින් ගමගයවන ලද මැර කණ්ඩායම්, ග ොලීසිය සහ රාජ   ාිතත මාධ  විසින් එල්ල 

කළ තර්ජන, බිය  ැන්වීම්, සීමා සහ අසත  ගදෝදනා වලට  ශ්රීස ලාකාගඅ අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල් වල සාමාජිකයන් සහ 

ඔවුන්ට සහය දේවන පුද් ලයන් මුහුණ දුන්ගන්ද එම මාසගේදීය. ගම් දිනය සැමරීම සදහා වවුනියාගඅදී  ැවැත්වුණූ සාමකාමී 

රැළියකට ග ොලීසිය විසින් බාදා කරන ලදී. අතුරදහන් වූ පුද් ලයන් පිළිබද ජනාධි ති ගකොමිසම ගවත ප්රදකා  ලබා ගනොගදන 

ගලසට  මන්නාරගම් ගදමල අතරුදහන් වූවන්ගේ  වුල්වල සාමාජිකයන් ගවත තර්ජන එල්ල විය. අග ෝස්තු මාසය මුල ගකොළඹ 

දී  ැවැත් වුණු  අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල් වල සාමාජිකයන්ගේ ග ෞද් ිතක හමුවකට ගබෞද්ධ භිේෂුන් විසින් ගමගහයවනු ලැබූ 

මැර කණ්ඩායමේ කඩා වදින ලදී. ගමම හමුව  ැවැත්වුගණ්  කගතෝිතක රැස්වීම් මධ ස්ාානයකදීය. සාවිධායකයන් විසින්  ගම් 

සිදුවීම ග ොලීසිය ගවත දැනුම් දුන්නද හමුවට සහභාගී වූ පුද් ලයන්ගේ  ආරේෂාව තහවුරු කිරීම ග ොලීසිය විසින් ප්රදතිේගෂේක 

ලද අතර  ආරේෂාව ලබා දීම ගවනුවට හමුව නවත්වා උතුගර් සිට  ැමිණ සිටි පුද් ලයන් නිගවස් බලා යන ගලස ට බල ෑම් 

කරන ලදී. ආරම්භගේදී මැර කණ්ඩායම විසුරුවා හැරීමද ග ොලීසිය විසින් ප්රදතිේගෂේ  කළ අතර ඔවුන් ්රි යාත්මක වූගේ 

සාවිධායකයින්ගේ සහ සහභාගීවුවන්ගේ දැඩි ඉල්ලීම මත  මණි. ගමම සිදුවීම තවත් සිදුවීම් දාමයකගේ ආරම්භය විය. ගම් සදහා 

සහභාගීවූවන් සහ සාවිධායකයින් ගවත සිාහල පුවත් ත් සහ මැර කණ්ඩායම විසින් සාවද   ගදෝෂාගරෝ ණ  ණනාවේ එල්ල 

කරන ලදී. එම සාවද  ගදෝෂාගරෝ ණ අතර ගමොවුන් ත්රවස්තවාදීන්ට සම්බන්ධ බවද විය. ගම් සදහා සහභාගී වූ  රු සත ගඅිත 

පියතුමාට තර්ජන  ණනාවේ එල්ල විය. ගමවැනි වැඩසටහන් සදහා සහභාගී ගනොවන ගලස විගද්  කටයුතු පිළිබද අමාත ා ය 

විසින් රාජ  තාන්්රියක නිලධාරීන් ගවත අනතුරු හ වන ලද අතර අදාල හමුව කඩාකපල ල් කිරීම ගහලා ගනොදකින ලදී,   

2014 ජූනි මාසගේ ඇතිවූ මුස්ිතම් විගරෝධී ගකෝළහළගේ සැකකරුවන් නිදහස් කිරීම ප්රදතිේගෂේ  කළ නිගයෝජ  

ග ොිතස් තිවරගයකුට සහ රජගේ ගද්  ාලඥගයකුට විරුද්ධව නඩුවේ ග ොනු කර ඇති  ාසල් ගුරුවරියකට මරණ තර්ජන වලට 

මුහුණ දීමට සිදු විය. මානව හිමිකම් පිළිබද ප්රදමු  ්රි යාකාරිකගයකු වන උතුගර් ගදමල  ළාත් සභා නිගයෝජිතගයකු ද 

 රීේෂාකිරීම් සහ තර්ජන පිළිබද  ැමිණිළි කර ඇත. අදහස් ප්රදකා  කිරීගම් නිදහස උල්ලාඝණය වීම් දි ටම සිදු විය. වවුනියාගඅ 

දමිල ජනමාධ ගඅදිගයකුට මරණ තර්ජන එල්ල විය. ග ොලීසිය විසින් යා නය මාධ  සා මගේ සම්බන්ධීකාරකවරයාග න් 

ප්රද ්ණ කරන ලද අතර සිාහල පුවත්  තේ විසින් ඔහු එල්.ටී.ටී.ඊ යට සම්බන්ධ බවට ගදෝදනා කරන ලදී.   ්දාත් යුධකාලගේ 

සාවර්ධනය පිළිබද ජාත න්තර සම්මන්ත්රවණයේ සදහා  ැමිණි ඉන්දීය විද්වත් ්රි යාකාරිකගයකු සම්මන්ත්රවණයට ග ර 

නැග නහිර  ළගත් සාදාරයක ගයදීමට සූදානම් වූ අවස්ාාගඅදී  ප්රද ්ණ කිරීම වලට සහ රදවා තබා  ැනීමට ලේ විය. මුස්ිතම් 

ජනමාධ ගඅදීන් “සිාහල විගරෝධී සහ ගබෞද්ධ විගරෝධී ජිහාඩ්වරු“ යනුගවන් හදුන්වමින් යැවුණු  ඊගම්ල් පිළිබද වාර්තාවේ  ල 

විය.   සුගිය ජූනි මාසගේ සිට තමන්ට වීසා නිකුත් කිරීම අත්හිටුවා ඇති බව New York Times වාර්තාකරු ප්රදකා  කගළේය. 

ආරේෂක අමාත ා  ගල්කම්වරයාග න් හරස් ප්රද ්න අසන අවස්ාාගඅදී අධිකරණ කටයුතු වාර්තාකිරීගමන් ජනමාධ ගඅදීන්ව 

වලේවන ලදී. ගකොළඹ පිහිටි  ාසලක දමිල භාෂාගවන් ජාතික ගීය  ායනා කිරීම පිළිබද  රීේෂණයේ  ැවැත්වීමට නිගයෝ යේ 

නිතුේ තරන ලදී.  

සමා මගේ නිදහස සහ සාවිධාන  ත වීගම් නිදහසටද ප්රදහාර එල්ල විය. අන්තර් ආ මික සමගිය පිළිබද වූ වැඩසටහන් 4ේ 

 රීේෂාවට ලේ වූ බව ජාතික සාම මණ්ඩලය වාර්තා කගළේය. ජාතික සාම මණ්ඩය විසින් දකුණු සහ මධ ම  ළාත් වල 

සාවිධානය කළ වැඩසටහන් ගදකේ ග ොලීසිගේ සහ නැග නහිර  ළාගත්  ැවැත් වූ වැඩසටහන් ගදකේ ආරේෂක හමුදාගඅ 

නිරීේෂණයට ලේ විය. වෘත්තීය සමිති රැස්වීම් සහ ්රි යාකාරකම්ද විවිධ දුෂ්කරතා වලට ලේ විය. රාජ  ගනොවන සාවිධාන 

ආරේෂාවට තර්ජනයේ බවත් ඒවා නිරීේෂණය කිරීමට සහ  ාලනය කිරීමට නව නීති ඉදිරිගේදී සම් ාදනය වනු ඇති බවත් 

රජගේ ගජ ේෂ්ට නිලධාරිගයකු ප්රදකා  කගළේය.  



දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   
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වි ්ව විද ාල ගදකක ෂ්ෂ  ්රි යාකාරිකයින්ගේ  ාති තහනම් කර අත්තාඩාගුවට  න්නා ලදී. ගදමල වි ්ව විද ාල ෂ්ෂ යන් 

ගදගදගනකු (එේ ෂ්ෂ ගයකු අත්තඩාගුවට ග න ඇත්ගත් මැර කණ්ඩායමකගේ  හරදීමට ලේවී තුවාල ලැබීගමන්  සුය )ත්රවස්ත 

විගරෝධී  නීති යටගත් අත්තඩාගුවට ග න රදවා ග න සිටීම පිළිබදව ෂ්ෂ  ්රි යාකාරීන් විගරෝධය දැේවූ අවස්ාාගඅදී උසස් 

අධ ා න අමාත වරයා විසින් මහා ෂ්ෂ  සා මය වාර්ගික අසමගිය අවුුවවන බවට ගදෝදනා කගළේය. වි ේෂ ගද්  ාලන  ේෂ 

ඌව  ළාත් සභා මැතිවරණය දේවාම නිරන්තර සහ ක්ර්මානුූලල බිය  ැන්වීම වලට සහ ප්රදහාර වලට ලේ විය.  

 සිදුවීම්  ණනවකදීම විසම්මුතිය මර්දනය කිරීම සම්බන්ධගයන් ග ොලීසිය,  ආරේෂක හමුදා සහ රජය ඍජුවම ව කිව යුතු බව  

ග ගනන්නට තිබුණි. රාජ  ගනොවන කණ්ඩායම් විසින් විසම්මුතිය  ා ා දමන අවස්ාා වලදී ග ොලීසිය නීතිය ්රි යාත්මක 

කරනවා ගවනුවට වරදකරුවන්ගේ සහයට සිටිගේය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   
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A. රජම ලං සම වද ම ලංවර  ලං්හ ලං අභි මෝ මක් ලංසමම ලංහැකි ලං පුද් කමන් ලං වර ලං්රය ලංරදනජ , ලං ිදිපහැර, ලං බිම ලං

 ැන්වීමු, ලං්හ ලංසී්ේ ලංපැ වීමු ලං ලං 

  

1. රජ ේ ලං ද්ශ්පේකඥ මකු ලංට ලංසමරුද්ධව ලං ඩුවක් ලං  ොනු ලංවර ලංඇය  ලංගුරුවිපමට ලං්රය ලංරදනජ  

 

 ව ත් ත් ් ලං  වෝයදේ ලංසමයදේක ේ ලංගුරුවිපමක් ලංව  ලංසිසිකේ ලං හතරත් ලං්හත්මිම ලංර්න්ට ලංහවේ ලංය  ම ලං්රය ලංරදනජ  ලංඇතුළත් ලංපිය ම ලං පන්වමින් ලං 

(Photo: Ada Derana) 

 
එේසත් ජනතා නිදහස් සන්ධානගේ හිටපු  ළාත් සභා මන්ත්රීහ ආනන්ද සරත් කුමාර මහතාට එගරහිව නඩුවේ ජයරයහණය කළ   

නව ත්ගත් ම නගවෝද ා විද ාලගේ ගුරුවරියක වන සුසිලා ගහේරත් මහත්මිය දූෂණය කර මරා දමන බවට තර්ජනය කරමින් 

2014 අග ෝස්තු 05 වන දින ිතපියේ එවා තිබුණු බව වාර්තා විය. තමා ඇතුුව සිය  වුගල් සාමාජිකයන්ගේ ජීවිත අනතුගර් බව 

ගහේරත් මහත්මිය මාධ  ගවත ප්රදකා  කර තිබුණි. මම සාේෂිකරුවන්ව මැරුවා....උගේ ගරදි  ලවලා දූෂණය කරලා 

මරනවා,මගේ ගද්  ාන  මන නැති කරාට ගතෝ මරලා කෑිත කරනවා.  යනුගවන් ිතපිගේ සදහන් වී තිබුණු බව වාර්තා විය.   

http://www.adaderana.lk/news/-death-threat-on-navagattegama-teacher (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

2. ලතු දන ලං ය්ක ලං්න්ත්රීwවරුන්ට ලංරදනජ  ලං්හ ලංිදිපහැර ලං 

උතුරු  ළාත් සභා මන්ත්රීහ ආනන්දි සසිතරන් මහත්මිය විසින් සුදු වෑන් රායේ සහ යතුරු ැදි කණ්ඩායමේ තමා  සු ස 

නිරන්තරගයන් හඹා එමින් තමන්ගේ සෑම කටයුත්තේම නිරීේෂණය කරන බවට වඩ්ඩුගකොඩඩ ග ොලීසිය ගවත  ැමිණිල්ලේ 

සටහන් කර ඇති බවට වාර්තා විය. ඇය ජීවත් වන ප්රදගද් ගේ කිසිදු සුදු වෑන් රායක ගහෝ ගමෝටර් රා කණ්ඩායමේ පිළිබද කිසිදු 

වාර්ාාවේ ගනොමැති බව ග ොලීසිය විසින්  වසා ඇති බව වාර්තා විය. ඇතැම් උතුරු  ළාත් සභා මන්ත්රීහවරුන්ට ලබා දී තිබුණු 

ග ොිතස් ආරේෂාව ඉවත් කිරීම පිටු ස ආරේෂක අමාත ා ය සිටින බව වාර්තා වී ඇති බව උතුරු  ළාත්සභා සභා ති C. V. 

K.සිවඥානම් මහතා ප්රදකා  කගළේය.   

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=79&artid=37330 (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14.) 

 

http://www.adaderana.lk/news/-death-threat-on-navagattegama-teacher
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=79&artid=37330


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   
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3. ්න් ේර් ලංඅවට ලංඅතුරුයහන් ලංවූවන් ේ ලංපවුල් ලංවක ලංවකට ලංරදනජ  ලං 

මන්නාරගම් ශ්රීස ලාකා ග ොලීසිය සහ ආරේෂක හමුදාගඅ බුද්ධි අා  නිලධාරීන් විසින් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබද ජනාධි ති 

ගකොමිසම ඉදිරිගේ ග නී සිටීමට සූදානමින් සිටි අතුරුදහන් වූ පුද් ලයන්ගේ ඥාතීන්ට සහ  වුල වලට තර්ජනය කර ඔවුන්ට 

හිරිහැර  මුණුවා ඇති බව මාධ  වාර්තා කගළේය.  අතුරුදහන් වූවන් පිළිබද ජනාධි ති ගකොමිසම මන්නාරම දිස්්රියේකගේ 

පුද් ලයන්ග න් ප්රදකා  ලබා  ැනීම අග ෝස්තු 08 සිට 11 වන දින දේවා සිදු කරන ලදී. ගමම ගකොමිසම හමුගඅ ග නී සිටීගමන් 

කිසිදු ඵලේ ගනොමැති බව  වා ආරේෂක හමුදාගඅ බුද්ධි අා  නිලධාරීන් විසින්  වසා ඇති බව මන්නාරගම් පුරවැසි කමිටුගඅ 

සභා තිවරයා විසින් මාධ  වලට ප්රදකා  කර සිටිගේය.  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37339 (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

4. බුද්ධි ලංඅාශ් ලංිදකධේරීන් ලංසමසින් ලංනීතීඥ ලං්ා ් ේ ලං්භේපය වරමේව ලංලුහු ලං ැදී් ලං  

නීතීඥ සා මගේ සභා ති උපුල් ජයසූරිය මහතාගේ ආරේෂාව තහවුරු කිරීම සදහා බුද්ධි අා  නිලධාරීන් ගයොදවා ඇති බව 

ජයසිාහ මහතාගේ ආරේෂාව පිළිබද නඩුව අධිකරණගේ විභා  වන අවස්ාාගඅදී බස්නාහිර  ළාගත් ගජ ේෂ්ට නිගයෝජ  ග ොිතස් 

 රීේෂ අනුර ගසේනානායක මහතා විසින් අධිකරණයට  වසා තිබුණි. ගමම වැරදි වැටහීම  ැහැදිළි කර  ැනීම සදහා ආරේෂාව 

සදහා ගයොදවා ඇති නිලධාරීන්ගේ අනන තාවය ග ොලීසිය විසින් අනාවරණය කළ යුතු බව ජයසූරිය මහතා ගවනුගවන් ග නී 

සිටි නීතීඥවරු කියා සිටියහ. 

http://www.asianmirror.lk/news/item/2649-senior-dig-says-27-intelligence-officers-are-behind-basl-president  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

5. ්රිදමේවේරී ලංපුජවවර මකු ලංබිම ලං ැන්වී් ලං 

2014 අග ෝස්තු මාසගේදී ප්රදකට මානව හිමිකම් ආරේෂකගයකු සහ ගදමල ්රි ස්තියානි (ඇන්ේිතකානු) පූජකවරගයකු වන පූජ  

සතිගඅල් පියතුමා  බිය  ැන්ගවන සහ සැක කටයුතු ආකාරගේ සිදුවීම්  ණනාවකට මුහුණ දුන්ගන්ය. සතිගඅල් පියතුමා අග ෝස් 

09 වන දින ගඅයන්ග ොඩ සිය ගද්වස්ාානගේ සිට ගකොළඹ බලා බසයකින්  ැමිගණමින් සිටිගයදී බස් රාගේ ගවනත් ආසන 

තිබිගයදීත් පුද් ලගයකු  ැමිණ සතිගවල් පියතුමා අසිතන් අසුන් ග න ඇත.  සුව ඔහු විසින් සතිගඅල් පියතුමාට සුුව සුුව 

 ාරීරික පීඩා කරමින් (අගතන් අනිමින් සහ තද කරමින්) බිය  න්වන ආකාරගයන් හැසිරී ඇත. තමාව  ැටුමකට ග ොළඹවා 

 ැනීමට දරන උත්සහයේ බව ගත්රුම්  ත් සතිගඅල් පියතුමා ගවනත් ආසනයකට මාරු වී ඊළ  නැවතුගම්දී බසගයන් බැස 

ගවනත් බසයක නැගී ගඅයන්ග ොඩ බලා ග ොස්ඇත. ගමම සිදුවීම සිදු වූ දිනගේ සැක කටයුතු පුද් ලයන් කිහි  ගදගනේ 

ගද්වස්ාාන භූමිගේ  ැවගසන දුටු බව ගද්වස්ාාන සාමාජිකගයකු විසින් සතිගවල් පියතුමාට දැනුම් දී ඇත. අග ෝස් 09 වන දින 

රාත්රීහ 8ට  මණ ගද්වස්ාානගේ නාන කාමරගේ සිටිගයදී කිසියම් පුද් ලගයකු විසින් තමාව ජා ම දුරකතනයකින් රෑ   ත 

කිරීමට උත්සහ කළ බව තවත් පුද් ලගයකු විසින් වාර්තා කර තිබුණි. වීදුරු ආවරණය කළ සුදු වෑන් රායේ අග ෝස්තු 14 වන 

දින ගද්වස්ාානගේ ගේට්ටුව ඉදිරිපිට නවත්වා තිබූ බව සහ ගවනත් පූජක වරගයේ ගේට්ටුව අසලට ගිය විට වෑන් රාය 

ගඅ ගයන් පිටත්ව ග ොස් ඇත. සතිගඅල් පියතුමා රජය විසින් මෑතකදී ගයෝජනා කළ  බීජ  ණගතහි ස්වභාවය සහ ආදීනව 

පිළිබදව ග ොවියන් සම  සාකච්ඡා කිරීමට අගේස්තු 16 වන දින ගඅයන්ග ොඩ සිය ගද්වස්ාාවයට ග ොස් ඇත. ගකගසේ වුවත් 

සතිගවල් පියතුමාට කිසියම් හානියේ විය හැකි බවට ආරාචි වීම නිසා නැවත ගකොළඹ බලා යන ගලස ඔහුගේ ගජ ේෂ්ට 

පූජකවරුන් විසින් දැනුම් දී ඇත. සත්ගඅල් පිය තුමා අග ෝස්තු 22 වන දින උදෑසන 6ට  මණ විහාරමහා ගද්වී උද ානගේ 

ව ායාම කිරීමට ග ොස් සිටි අවස්ාාගඅදී ආරේෂක හමුදා භටගයකු විසින් ඔහුගේ ජා ම දුරකතනගයන් විනාඩි තුනේ  මණ 

සතිගඅල් පියතුමාව රූ   ත කර ඇත.  ගමම තර්ජන ආරම්භ වී ඇත්ගත් 2014 අග ෝස්තු 04 වන දින ගකොළඹදී  ැවති 

අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල්වල හමුව කඩාකපල ල් කළ මැර කණ්ඩායම ගමගහයවූ ගබෞද්ධ භිේෂුව විසින් සතිගඅල් පියතුමා 

ඔහුගේ ගද්වස්ාානගයන්  න්නා දමා ඇති බවට ගදෝදනා කිරීගමන් අනතුරුවය. සතිගවල් පියතුමාද ගමම මහුවට සහභාගී සිටි 

අතර මැර කණ්ඩායම රැස්වීම්  ාලාවට ඇතුුව වීමට උත්සහ දැරූ අවස්ාාගඅ ඔවුන්ව නැවැත්වීමට සහ අදාල ස්ාානගයන් මැර 

පිරිස ඉවත් කිරීම සදහා ග ොලීසියට බල කිරීමට ග රමුණ ග න කටයුතු කගළේය.   

 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37339
http://www.asianmirror.lk/news/item/2649-senior-dig-says-27-intelligence-officers-are-behind-basl-president


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   
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2014 අග ෝස්තු 4 වන දින  ැවති අතුරුදහන්වූවන්ගේ  වුල් වල හමුව ට කඩා වැදි ගබෞද්ධ භිේෂූන් සතිගඅල් පියතුමා ගවත බැණ දින අයුරු. ලං
(© Melani Manel Perera) 

 

6. අතුරුයහන් ලංවූවන් ේ ලංපවුල් ලං්හ ලංඅතුරුයහන් ලංවීමු ලංවකට ලංසමරුද්ධ ලං්රිදමේවේරීන් ලංය ළි ය ලංඅ්රද ලං යෝෂේ රෝපය ලං ලං 

“මිය ගිය සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ ගදමාපිය ග රමුණ” විසින් අග ෝස්තු 14 වන දින  ැවති ගදමළ අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල් 

වල රැස්වීමේ  කඩාකපල ල් කර ඇත. එම සිදුවීගමන්  සු දින (අග ෝස්තු 5) එම ග රමුණ විසින්  මාධ  සාකච්ඡාවේ කැදවා  

අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල් සහ අතුරුදහන්වීම් වලට විරුද්ධ ්රි යාකාරීන් ගකගරහි අසත  ගදෝදනා එල්ල කරමින් ඔවුන්ව 

අ කීර්තියට ලේ කරන ලදී. රදගුරු රායපලපු ගජෝස ් හිමි ාණන් (මන්නාරගම් කගතෝිතක සභාගඅ රදගුරු), ගසබාමඩල 

පියතුමා (මන්නාරගම් පුරවුසි කමිටුගඅ සභා ති) , සතිගඅල් පියතුමා, ආදාර්ය නිමල්කා ප්රදනාන්දු, බ්රිමගටෝ ප්රදනාන්දු සහ රුකී 

ප්රදනාන්දු යන අය ගේ නම් ගමහිදී  ප්රදකා යට  ත්  වූ අතර ගමොවුන් අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල් වල සත  සහ යුේතික ගසොයා 

යන අර ලයට නිරන්තරගයන් සහය දැේ වූ පුද් ලයන් ගඅ.  නිමල්කා ප්රදනාන්දු සහ බ්රිමගටෝ ප්රදනාන්දු රගට් ස්වාධි ත යට 

විරුද්ධව කටයුතු කරන අය වන බව, රුකී ප්රදනාන්දු නැවත හිස ඔසවන ඒල්.ටී.ටී.ඊ සාවිධානගේ  සාමාජිකයන්ට ආරේෂාව ලබා 

දී ඇති බව,  සතිගඅිත පියතුමා ්රි ස්තියානි  ල්ිතගයන් ඉවත් කර ඇති බව සහ ඔහුට නවාතැන්  ැනීමටවත් ස්ාානයේ ගනොමැති 

බව, සතිගඅල් පියතුමා අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල් වල හමුගඅදී ගබෞද්ධ භිේෂුවකට  හර දී ඇති බව සහ එහිදී තත්ත්වය 

උණුසුම් අතට හැරීම සම්බන්ධගයන් ඔහු ප්රදධාන ව කීම  ත යුතු බව, ග රටු ාමී ගද්  ාලන  ේෂය එහි ආරම්භගේ  ටන්ම 

එල්.ටී.ටී.ඊ හිතවාදී සහ ගදමල ඩයස්ග ෝරාවට හිතවාදී බව, රදගුරු රායපලපු ගජෝසපල පියතුමා ද ක  ණනාවේ මුුවල්ගල්ම 

එල්.ටී.ටී.යට සහය දී ඇති බව, ඔහුගේ සහායක ගසබාමඩල පියතුමා ගමවැනි වැඩසටහන් සාවිධානය කර දිගින් දි මට ඒවාට 

ජනතාව සහභාගී කරවූ බව සහ නීතීඥ J. C. වැිතඅමුණ මහතා ජාතිගද්ර්ෝහිගයේ සහ ඔහු සිය වෘත්තිය  ාවා ගදන්ගනේ බව ගමම 

ගදෝදනා අතර විය. උතුගර් සිට  ැමිණි සියුවම පුද් ලයන්ග න් ප්රද ්ණ කළ යුතු බවද ගබෞද්ධ භිේෂුව කියා සිටිගේය.  

http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   

www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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7. “්ේ ව ලං ිදමිවමු ලං ආරක්ෂවයින්ට ලං  වඩි ලං ර ේ ලං සැබෑ නරින්ට අනුභව කරන්නට කැගල්ට වීසි කළ යුතුයි” – 

පුවත්පරක් ලංවේදනරේ ලංවරයි ලං 

2014 අග ෝස්තු 10 වන දින දිවයින පුවත් ගත්  ළ වූ ිතපියක  "නරි  තිය" ජාන තව බිහිවූවාේ  ගමන් රඟන අමන රැලේ  වන 

මානව හිමිකම් ්රි යාකාරී ගල්බලය අලවා  ත් එවුන්ට ගවඩි තබා සැබෑ නරින්ට අනුභව කරන්නට කැගල්ට වීසි කළ යුතු  බව 

දැේවිණි. “විිත වසා  ැනීමට ඇති අමුඩ ගලන්සුව ග න "මානව හිමිකම් ්රි යාකාරී" ගලස ගල්බලයේ  අලවා කරට දමාග න 

ඇති බව එම පුවත් ගත් තව දුරටත් වාර්තා විය. “විජාතික ගඩොලර් ග ොට් ටනි ගදස බලා රාජ  ගනොවන සාවිධාන ගලසින් ග නී 

සිට රඟන නිරුවත් නරි නාඩ මද සුුව ටු එකේ  ගනොගවති.” යා නය පුවත් ත්කරුවන්ගේ සා මගේ  සම්බන්ධීකාරක 

දයාබරන් මහතා ත්රවස්තවාදිගයකු සහ 5ගදගනකුට මරණට කැදවූ ගබෝම්බ ප්රදහාරයට ව කිව යුතු බවට  ගම් ිතපිගයන් ගදෝදනා 

කගළේය. (දයාබරන් මහතා 2014 ජූිත මාසගේදී ගදමල ජනමාධ ගඅදීන් ගවනුගවන්  ැවැත්වුණු පුහුණු වැඩමුුවවේ සාවිධානය 

කිරීමට සහය ලබා දී ඇති අතර මැර කණ්ඩායමේ විසින් එය කඩාකපල ල් කිරීගමන්  සු යා නය ඇතුුව උතරු  ළාත් වල අදහස් 

ප්රදකා  කිරීගම් නිදහස් පිළිබද  ප්රදසිද්ධ නිගඅදනයේ නිකුත් කගළේය.) මානව හිමිකම් ආරේෂකගයකු වන ආදාර්ය නිමල්කා 

ප්රදනාන්දු මහත්මිය අ කීර්තියට  ත් කිරීම අරමුණු කර  ත් ගමම ිතපිය ජීනීවා නුවරට ගතොරතුරු යවන බවට නීතීඥ J. C. 

වැලඅමුණ, රුකී ප්රදනාන්දු, බ්රිමගටෝ ප්රදනාන්දු සහ සතිගඅල් පියතුමා වැනි මානව හිමිකම් ආරේෂකයින් ට ගදෝදනා කගළේය. එේසත් 

ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබද හිටපු මහගකොමසාරිස්වරිය එල්.ටී.ටී.ඊ සාවිධානගේ ග ෞරවයට  ාත්රව වූ බව සහ රාජ  ගනොවන 

සාවිධාන වලට ගඩොලර් සල්ිත ලබා ගදමින් “ඇමරිකානු තානා ති කාර්යාලය සම  තවත් බටහිර රටවල් ගදක තුනක තානා ති 

කාර්යාල රාජ ේෂ රජය ග රලා දැමීගම්  ගමගහයුගම් ගකොටස් කරුවන් වී සිටින”  බව ිතපිය මගින් තව දුරටත් ගදෝදනා කගළේය. 

http://www.divaina.com/2014/08/10/feature21.html  (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

8. රට ලංඅපකීදනය මට ලංඅරතිණු ලංවර ලං ත් ලං ලංජ ්ේධද ලංපුහුණු ලං- ලංපුවත්පරක් ලං 

ගදමල ඩයසග ෝරාව සහ බටහිර තානා ති කාර්යාල වි ්ල මුදලේ වැය කරමින් යා න ප්රදගද් ගේ සිටින ගතෝරා ත් ගදමල 

තරුණයේට ස්මාර්ට් ජා ම දුරකතන  වා ලබා ගදමින් සමාජ ගවබ් අඩවි උ ගයෝගී කර  නිමින් ශ්රීස ලාකාව අ කීර්තියට  ත් 

කරන බව ජාතික සමගික ග ොඩනැගීගම් සාසදය ගදෝදනා කළ බව   2014 අග ෝස්තු 1 වන දින රිවිර පුවත්  ගත් ප්රදවෘත්තියේ 

වාර්තා කගළේය . ගමවැනි වැඩසටහනකට සහභාගී වූ යා නය පුවත් ත්කරුවන්ගේ සා මගේ සම්බන්ධීකාරක දයබරන් මහතා 

ගකොටි සාමාජිකගයකු බව සහ ගකොටින්ගේ ගවබ් අඩවියක ඔහු ගසේවය කර ඇත බව එම පුවත් ත් වැඩිදුරටත් ගදෝදනා කගළේය.  

http://www.rivira.lk/epaper/daily/fri/2014/08/01/index.html#3/z (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

9. සම ද්ශ් ලංවටයුතු ලංඅ්ේරදාශ් මන් ලං්හ ලං  ෞද්ධ ලංභික්වකවව  න් ලංරේජද ලංරේන්ත්රියවමන්ට ලංඅ තුරු ලංහැ වීමු ලං  

ගබෞද්ධ භිේෂූන් විසින් ගමගහයවන ලද මැර කණ්ඩායමේ විසින් කඩාකපල ල් කරන ලද අග ෝස්තු 04 වන  ැවැත් වුණූ  උතුගර් 

ගදමල අතුරුදහන්වූවන්ගේ  වුල් වල හමුව සදහා රාජ තාන්්රියක නිලධාරීන් කිහි ගදගනේ සහභාගී වී ඇත.  තානා ති කාර්යාල 

කිහි යේ ගමම සිදුවීම ගහලා දකිමින් ප්රදසිද්ධ නිගඅදන නිකුත් කළහ. ශ්රීස ලකාගඅ විගද්  කටයුතු පිළිබද අමාත ා ය විසින් 

නිකුත් කළ නිළ මාධ  නිගඅදනය ගමම සිදුවීම ගහලා දැකීගමන් වැළකී සිටි අතර ඇතැම් රාජ  තාන්්රියක නිලධාරීන් 

මධ ස්ාභාවගයන් ගතොරව යම් යම් ප්රදජාවන් ට අදාල  වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වන බවට ගදෝදනා කගළේය. ඔවුන්ගේ ගමම 

්රි යාකාරකම් රගට් වැද ත් සන්ධිස්ාානයේ වන ගම් කාලගේදී ජාතීන් අතර වි ්වාසය කඩගතොුවවීයාමට ගහේතු වූ බව ද එහි 

සදහන් විය. ගමය, මානව හිමකම් කඩ වූ පුද් ලයන්ට සහ මානව හිමිකම් ආරේෂකයින්ට සහය දීගමන් වළකින ගලස 

අමාත ා ය  රාජ  තාන්්රියක ප්රදජාවට කළ අනතුරු හැ වීමේ බව ග ගනන්නට තිබුණි. “රාජ  තාන්්රියක ප්රදජාව ගමවැනි 

චිත්තගඅ ාත්මක ස්වරූ යේ  න්නා වැඩටහන්ග වලට සහභාගී වීගම්දී ගද්ශීය සාගඅදීතා පිළිබද දැනුවත්ව කටයුතු කළ යුතු 

බව අමාත ා ය තරගේ අවධාරණය කර සිටී” යනුගවන් එම නිගඅදනගේ සදහන් විය. හමුව කඩාකපල ල් කළ මැර කණ්ඩායම 

විසින් එම හමුවට සහභාගී වූ රාජ  තාන්්රියක නිගයෝජිතයන් ග න්  ප්රද ්න කරන ගලස බල කළහ.  

http://www.divaina.com/2014/08/10/feature21.html
http://www.rivira.lk/epaper/daily/fri/2014/08/01/index.html#3/z


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   

www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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http://www.mea.gov.lk/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/5065-external-affairs-ministry-statement-on-the-meeting-

at-csr-on-4th-august (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

10. අන්රවේදී ලං  ෞද්ධ ලංවණ්ඩේම්ක් ලංසමසින් ලංපේප්තු්ේ ේ ලං්ාදේරමට ලංසම රෝධම ලංයක්වයි ලං  

2015 ජනවාරි මාසගේදී සිදු වීමට නියමිතවය ඇති ෆ්රැැන්සිස්  ාපල වහන්ගසේගේ ශ්රීස ලාකා සාදාරය පිළිබද අන්තවාදී ගබෞද්ධ 

කණ්ඩායමේ විසින් විගරෝධය දේවා ඇත. එතුමා, මානව හිමිකම් කඩ වූ පුද් ලයන් ගවත සිය සහගයෝ ය  ල කිරීමට සහ  

මානව හිමිකම් ේගෂේත්රවගේ ්රි යාකාරී  කගතෝිතක ආ මික නායකයන්  ඝාතන කිරීම් සහ අතුරුදහන් වීම් ගමන්ම ඔවුන් ගවත 

එල්ල වූ, තර්ජන සහ ප්රදහාර ඇතුුව ශ්රීස ලාකාගඅ මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබද අවධානය ගයොමු කිරීම ට ප්රදවණත්වයේ  ැවතීම 

ගමම විගරෝධතා වලට ගහේතු වී ඇති බව වි ්වාස ගකගර්.  

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/sri-lanka-sri-lanka-sri-lanka-35681/  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

11. ජේය වේදී ලං  වොළහක ේ ලං්ැව ලංවරුවන් ලංිදයහ්්කිරී් ලංප්රරය ක් ෂතප ලංවළ ලං ජදතෂ්ට ලං  පොපි් ්ලංිදකධේිපමේට ලං්රය ලං

රදනජ  ලං 

2014 ජූනිමාසගේදී අුවත් ම ප්රදගද් ගේදී ඇති වූ මුස්ිතම් විගරෝධී ගකෝළහලය සම්බන්ධගයන් අත්තඩාගුවට  ත් සිාහල ජාතික 

සැක කරුවන් 13 ගදගනො නිදහස් කිරීම ප්රදකිත්ගෂේ  කළ නිගයෝජ  ග ොිතස් ති  ඉන්ද්ර්ාන් මහතා ගේ ජීවිතයට දරුණු තර්ජන 

එල්ල වී ඇති බව බීබීසි සිාහල ගසේවය වාර්තා කගළේය. කුවතර සහ  ානදුර ග ොිතස් වසගම් ප්රදධානියා ගලස කටයුතු කළ 

නිගයෝජ  ග ොිතස් ති ඉන්ද්ර්ාන් මහතා ගමම ගකෝලහල විතන්  සුව අග ෝස්තු මාසගේ සිට ග ොිතස් මූලස්ාානගේ සුභ සාධක 

කටයුතු පිළිබද ප්රදධානියා ගලස මාරු කර යවා ඇත.  

http://srilankabrief.org/2014/08/dig-who-opposed-releasing-anti-muslim-rioters-received-death-threats/  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

 

http://www.mea.gov.lk/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/5065-external-affairs-ministry-statement-on-the-meeting-at-csr-on-4th-august
http://www.mea.gov.lk/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/5065-external-affairs-ministry-statement-on-the-meeting-at-csr-on-4th-august
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/sri-lanka-sri-lanka-sri-lanka-35681/
http://srilankabrief.org/2014/08/dig-who-opposed-releasing-anti-muslim-rioters-received-death-threats/


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   

www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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12.  පෝ්්ටදන ලංවදේපේරමක් ලංහරහේ ලංප්රරධේ  ලං්ේ ව ලංිදමිවමු ලංආරෂවයින් ලං ය ය  කුට ලංරදනජ  ලං ලං 

ශ්රීස ලාකාගඅ ප්රදමු  ග ගළේ මානව හිමිකම් ආරේෂකයන් ගදගදගනකු වන ආදාර්ය නිමල්කා ප්රදනාන්දු සහ සුනිල් ජයගසේකර 

මහතාගේ දුරකතන අාක ඇතුළත් බලු  ැටවුන් විකිණීමට ඇති බව දැේගවන ග ොස්ටර් ගකොටුව දුම්රිය ස්ාානය අවට ප්රදගද් වල 

අලවා තිබුණි. ආදාර්ය නිමල්කා ප්රදනාන්දු මහත්මිය ජ ානගේ  දනම් වී ඇති සියුව ආකාරගේ ගවනස් ගකොට සැළකීම් සහ 

වර් වාදය පිටු දැකීගම් ව ා ාරගේ  (IMADR) සභා තිනිය වන අතර සුනිල් ජය ගසේකර මහතා මාධ  නිදහගසේ ප්රදමුකයකු වන 

නිදහස් මාධ  ව ා ාරගේ කැදවුම්කරු ගඅ. ගම් ගදගදනාම ඍජුව කතා කරන ප්රදකට මානව හිමිකම් ආරේෂකයින් වන අතර 

ඔවුන්ගේ ්රි යාකාරකම් ගහේතුගවන් ගම් ගදගදනාම ගනොගයකුත් තර්ජන සහ අ කීර්තියට ලේ කිරීම් වලට ලේ වූහ.  

http://srilankabrief.org/2014/08/puppies-for-sale-poster-campaign-to-intimidate-hrds/ (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

මානව හිමිකම් ආරේෂකයින් වන ආදාර්ය නිමල්කා ප්රදනාන්දු සහ සුනිල් ජයගසේකර මහතාගේ දුරකතන අාක ඇතුළත් ග ෝස්ටරය 

(Photo: SriLanka Brief) 
 

 

B. ්ේ ව ලංිදමිවමු ලංආරක්ෂවයින් ලංප්රරශ්ය් ලංකිරී් ලං 

13. පශ්්දේත් ලංයුධ ලං්ාවදනධ ම ලංය ළි ය ලංවූ ලංජේරදන්රර ලං්තිුවව ට ලං්හභේී  ලංවූ ලංපුද් ක මකු ලං  න් ලංප්රරශ්්ය ලංකිරී් ලං 

නැග නහිර  ළාගත් මඩකළපුව ප්රදගද් ගේ සාදාරය කරමින් සිටි විද්වත් - ්රි යාකාරිකගයකු ග ොලීසිගේ ත්රවස්ත විමර් න ඒකකය 

විසින් රදවා තබා ග න ප්රද ්න කර ඇත. ප්රදාම වතාවට ඔහුග න් ප්රද ්න කර ඇත්ගත් 2014 අග ෝස්තු 28 වන දිනයා. ඒ ඔහු 

 ම්මානයේ බෑලීමට ගිය අතරතුගර්ය. අග ෝස්තු 29 වන දා මඩකළපුගඅදී නැවත ඔහුග න් පල ර ්න කර ඇත.  සුව ගකොළඹට 

කැදවා ග න විත් අග ොස්තු 30 වන දා දේවා ප්රද ්න කර ඇත. ගමොහු ශ්රීස ලාකාවට  ැමිණ සිටිගේ   ්දාත් යුධ සාවර්ධනය පිළීබද 

වූ ජාත න්තර සමුුවවකට සහභාගී වීමට වූ අතර ඒ සදහා වූ නිල වීසා  තේද  ඔහු සතුව විය. ඔහු මඩකළපුවට ග ොස් ඇත්ගත් 

සමුුවවට ග ර   ්දාත් යුධ සමගේ සැබෑ තත්ත්වය පිළිබද දැන  ැනීමටයි. ඔහුට මඩකළපුගඅදී සහය දුන් ප්රදාගද්ශීය 

්රි යාකාරිකගයකුගේ නිවසට  ැමිණි ග ොිතසි නිලධාරීන් ඔහුගේ ්රි යාකාරකම් පිළිබද ප්රද ්න කර ඇත.   

 

14. මේප ම ලංපුවත්පත් ලංවරුවන් ේ ලං්ා ් ේ ලං්මු න්ධීවේරව ලංවරමේ  න් ලංප්රරශ්්  ලංවරයි ලං 

2014 අග ෝස්තු 04 වන දා යා නය පුවත් ත්කරුවන්ගේ සා මගේ සම්බන්ධීකාරකවරයා වන දයාබරන් මහතාව ආරේෂක 

අමාත ා ගේ නිලධාරීන් විසින් ප්රද ්න කර ඇත. ගදමල ජනමාගධ අදීන් සදහා 2014 ජූිත මාසගේදී  ැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 

පුහුණු වැඩමුුවවේ සාවිධානය කිරීගමහි ලා ග රමුණ  ත්ගත් යා නය පුවත් ත්කරුවන්ගේ සා මය සහ දයාබරන් මහතාය. එම 

වැඩමුුවව කිසියම් කණ්ඩායමකගේ තර්ජන හමුගඅ අවලාගු කිරීමට සිදු විය.  ගම් සම්බන්ධගයන් යා නගේදී විගරෝධතාවයේ 

http://srilankabrief.org/2014/08/puppies-for-sale-poster-campaign-to-intimidate-hrds/


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   
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සාවිධානය කිරීමටද දයාබරන් මහතා මැදිහත් වූගඅය.  ඔහුග න් ඇසූ ප්රද ්න අතර මීට ග ර මැර කණ්ඩායමකගේ බල ෑම් මත  

නවතා දැමීමට සිදුවූ ගකොළඹ  ැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වැඩමුුවව, ග ොලීසිය හා හමුදාව විසින් ඔහු ඇතුුව තවත් 

ජනමාධ ගඅදීන් මුර ග ොළකදී නතර කළ සිදුවීමේ, 2014 ජූිත 31 වන දා යා නගේදී  ැවති මාධ  නිදහස සදහා වූ 

විගරෝධතාවයේ ගමන්ම 1998 යා නගේ පුපුරා ගිය ගබෝම්බයේ පිළිබද ප්රද ්න විය.  

 

C. අයහ්් ලංප්රරවේශ්කිරී මු ලංිදයහ් ලංලල්කාණයම ලංකිරීමු ලං   

15. ජ ්ේධද වදීන් ලං්ම ලං ය  ක් ලංජිහේඩ් ලංවරුන් ලං ක් ලං මු ලංකිරී් ලං 

ශ්රීස ලාකාගඅ ජනමාගධ අදීන් සය ගදගනකුව “වැද ත් මාගධ අදීන් සහ ගල් කයන්” ව ගයන් ග නී සිටින “සිාහල විගරෝධී සහ 

ගබෞද්ධ විගරෝධී ජිහිඩ් වරුන් ” ගලස නම් කරමින් සැරි සැරෑ නම් රහිත ඉ ගම්ල්  ණිවුඩයේ පිළීබදව ජනමාධ  වාර්තා කගළේය. 

ගමහි සදහන් වූ සියුවම ජනමාගධ අදීන් මුස්ිතම් ජාතියන් වන අතර ඒ අතර ප්රදමු  ඉා්රීබසි පුවත්  ත් වන ගඩ්ිත මිරර් සහ 

සිගලෝන් ටුගඩ් ගවනුගවන් ගසේවය කරන ජනමාධ ගඅදියන් සහ නීතීඥවරියේ ද විය. මාධ  වාර්තාවට අනුව ගමම 

ජනමාධ ගඅදීන් දරා  ැනීමට අ හසු සත  වසන් කරමින් ගබොරු කියන බවත්, සිාහල ගබෞද්ධයන් නිගයෝජනය කරන සාවිධාන 

සහ ඒවාගේ නායකන් පිළීබද තීන්දු ගදන කැන් රු උසාවි විනිසුරුවරුන්ගේ භූමිකාව අතට  ැනීමට තරම් දුර යන බවත් එම ඊ 

ගම්ල්  ණිවුඩය ගදෝදනා කර ඇත.  ගම පුද් ලයන් ගයොදා  න්නා ක්ර්මගඅදය වන්ගන් ඔවුන්ට අව   ගද්  මණේ මහජනයා 

ගවතට යැමට සැළැස්වීමත් එය සත යේ වන තුරු නැවත නැවත ප්රදකා  කිරීමත්ය.  (නැවත නැවත ප්රදකා  කිරීම සදහා 

ප්රදතිස්ාම්භණය කිරීම, නාසි මාධ  අමාත වරයා වූ ගජෝස ් ග ොගබල් ඉතා සාර්ාකය ගයොදා  ත් කුප්රදකට ප්රදදාරණ ක්ර්මයයි. ) 

http://www.nation.lk/edition/lens/item/31677-the-jihadi-journalists-of-sri-lanka.html (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

16. වවුනියාගඅ ගදමල ජනමාධ ගඅදිගයකුට මරණ තර්ජන  

 මාධ  වාර්තාවලට අනුව වවුනියාගඅ ජනමාධ ගඅදිගයකු වන නවරත්තිනම් 

කපිලනාත් මහතාට 2014 අග ෝස්තු 2 වන දින දුරකතනය ඔස්ගසේ මරණ තර්ජන එල්ල 

විය.  එහිදී ඔහුව සහ යා නගේ ජනමාධ  ස යන්ව මරා දමන බවට තර්ජනය කර 

ඇත. ග ොලීසිය ගවත  ැමිණිළි කරන බව කපිලනාත්  ැවසූ  සු “ උඹ අපිව දන්ගන් 

නෑ, ග ොලීසියට අපි  ැන  ැමිණිළි කගළොත් උඹ ජීවත් ගවන්ගන් නෑ” යනුගවන් 

නිර්නාමික අමතන්නා  වසා ඇත.  

http://www.tamilguardian.com/print.asp?articleid=11724  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

 

නවරතිනම් කපිලනාත්  (Face book photo) 

 

17. ිදව මෝක් ලංටයිමි්් ලංජ ්ේධද වදිමේට ලංවී්ේ ලංිදකුත් ලංකිරී් ලංප්රර්ේය ලංවරයි ලං  

2014 ජූනි මාසගේදී මුස්ලාම් විගරෝධී කැරිත හට ත් අුවත් ම හා සම්බන්ධ සිදුවීම් ඇතුුව ඇතැම් ගද්ශීය සිදුවීම පිළිබදව වාර්තා 

කිරීමට ශ්රීස ලාකාවට  ැමිණීමට වීසා ඉල්ලා සිටි නිඅගයෝේ ටයිම්ස් හි දකුණු ආසියානු වාර්තාකරු වන  ාඩිනර් හැරිස් හට වීසා 

නිකුත් කිරීම ප්රදමාද කර ඇත. “ඔහුගේ  ැමිණීම අනුමත ගනොකිරීමට ගමය කාලය ගනොගඅ” යනුගවන් ගමම වීසා ප්රදතිේගෂේ  

කිරීම  විගද්  කටයුතු පිළිබද අමාත ා  ප්රදකා ක විසින් තහවුරු කර ඇති බව 2014 අග ෝස්තු මස 24 වන දා මාධ  වාර්තා 

කගළේය. තමා ශ්රීස ලාකාවට  ැමිණීමට වීසා අයදුම් කර ඇති බව   ාඩිනර් 2014 ජූනි මාසගේ ට්විටර්  ණ්වුඩයේ මගින් ප්රදකා  

කගළේය.   

http://www.thesundayleader.lk/2014/08/24/visa-on-hold-for-us-journo/ (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

http://www.nation.lk/edition/lens/item/31677-the-jihadi-journalists-of-sri-lanka.html
http://www.tamilguardian.com/print.asp?articleid=11724
http://www.thesundayleader.lk/2014/08/24/visa-on-hold-for-us-journo/


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   
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18. යමික ලං සින් ලංජේය ව ලංී ම ලං ේම ේ ලංකිරී් ලංය ළි ය ලංපරීක්ෂයමක් ලං 

ගදමටග ොඩ විපුලානන්ද දමිල  ාසගල්දී ජාතික ගීය ගදමල බසින්  ායනා කර ඇති බව වාර්තා වීගමන්  සුව ඒ සම්බන්ධ 

 රීේෂණයේ  වත්වන ගලසටත් නිසි පියවර  න්නා ගලසටත් ගකොළඹ දිසා ගල්කම් වරයා විසින් ගකොළඹ  ළාත් අධ ා න 

අධ ේෂවරයාට ිතපියේ මගින්  නිගයෝ  කර ඇත. ශ්රීස ලාකා ගුරු සා මයට අනුව ප්රදගද් ගේ සිවිල් ආරේෂ කමිටුවකදී ජාතික 

ගීය  ායනා කිරීම පිළිබද ප්රද ්නය  ැණ නැගී ඇත. ජාතික ගීය දමිල බසින්  ායනා කිරීම ගහේතුගවන් දමිල  ාසල් වල 

විදුහල් තිවරුන්ට අඩත්ගත්ට්ටම් කිරීම වැළැේවීමට  පියවර  න්නා ගලස ශ්රීස ලාකා ගුරු සා මය විසින් ජාතික භාෂා සහ 

ඒකාබද්ධතා අමාත වරයාග න් ඉල්ලා ඇත. සිාහල සහ ගදමල භාෂා ගදකම ශ්රීස ලාකාගඅ රාජ  භාෂා බවත් ජාතික ගීගේ දමිල 

අනුවාදය ආණ්ඩුක්ර්ව ව වස්ාාගඅ ඇතුළත් වන බවත් දමිල බසින් ජාතික ගීය  ායනා කිරීම දමිල  ාසල් වල සිරිතේ බවත් ශ්රීස 

ලාකා ගුරු සා මය ග න්වා දී ඇත.  

http://sinhala.lankanewsweb.net/news/13578-2014-08-24-09-21-41 (Sinhalese) (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

19. අධිවරය ලංවටයුතු ලංවේදනථේ ලංකිරී්ට ලං්ේධදමට ලංඅවිදරරේ ලං 

ග ොලීසිය විසින්  ල්කිස්ස දිස්්රියේ අධිකරණ භුමිය නැවත වතාවේ මාධ යට තහනම් කරන ලදී. ඒ ආරේෂක අමාත ා  

ගල්කම් ග ෝඨාභය රාජ ේෂ මහතා සම්බන්ධ නඩුවකදී ඔහුග න් හරස් ප්රද ්න විමසන අවස්ාාගඅදීය. 2007 වසගර් ආරේෂක 

අමාධ ා ය විසින් සිදු කළ මතගයදයට තුඩු දුන් මිේ 29 යානාවේ මිලදී  ැනීම සම්බන්ධගයන් කරුණු ගහළදරඅ කළ ිතපියේ 

පිළිබදව ද සන්ගඩ් ලීඩර් පුවත්  තට විරුද්ධව රාජ ේෂ මහා විසින් ගම් නඩුව ග ොනු කර ඇත. අධිකරණ  ටි ාටි මහජනයාට 

විවෘත වන අතර එවන් නඩු විභා  වාර්තා කිරීමට ජනමාධ  ගඅදීන් දින තාම අධිකරණය ගවත  ැමිගණ්.   සුගිය මැයි 

මාසගේදී  අදාල නඩුව සදහා ග ෝඨාභය රාජ ේෂ මහතා සාේෂි දුන්  අවස්ාාගඅදී ද අධිකරණ භූමිය ජනමාධ ගඅදීන්ට තහනම් 

කරන ලදී.  

https://www.colombotelegraph.com/index.php/press-barred-again-from-covering-gotabayas-cross-examination-in-court/  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

D.   ්්ේ ් ේ ලංිදයහ් ලංලල්කාණයම ලංකිරී් ලං 

20. අතුරුයහන් ලංවූවන් ේ ලංපවුල් ලංවක ලංහතිවවට ලං  ෞද්ධ ලංභික්ෂවක් ලංසමසින් ලං ් හමවූ ලං්ැරවණ්ඩේම්ක් ලංවඩේවදී ලං  

මිය ගිය සහ අතුරුදහන්වූවන්ගේ ගදමාපිය ග රමුණ යන නමින්  සුව තමන්ව හදුන්වා  ත් ගබෞද්ධ භිේෂූන් විසින් ගමගහයවනු 

ලැබූ මැර කණ්ඩායමේ උතුරු  ළාගත් සිට  ැමිණි ගදමල අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල් වල හමුවකට කඩා වැදී සාකච්ඡාව 

නවත්වන ගලස බල කර සිටිගේය.  ගම් අවස්ාාගඅදී සාවිධායකයින් විසින් ග ොලීසිය කැදවූවද හමුව සහ එයට සහභාගී වූවන් 

ගවත  ආරේෂාව තහවුරු කිරීම ග ොලීසිය ප්රදතිේගෂේ  කර ඇත. මුලදී මැර කණ්ඩායම විසුරුවා හැරීම ග ොලීසිය ප්රදතිේගෂේ  කර 

ඇති අතර ග ොලීසිය ්රි යාත්ම වී ඇත්ගත් සාවිධායකයින්ගේ සහ සහභාගීවූවන්ගේ දැඩි ඉල්ලීම මත  මණි.  එහි මැර කණ්ඩායම 

ගමහි සාවිධායකයින් සහ සහභාගී වූවන්  එල්.ටී.ටී.ඊ හවුල් කරුවන් බවට හාවඩු  සමින් ජාත න්තර යුධ අ රාධ  රීේෂණයේ 

සදහා සහය දීම මගින් රජය අ කීර්තියට  ත් කිරීමට ගමොවුන් උත්සහ කරන බවට අසභ  සහ අසත  ගදෝෂාගරෝ ණ එල්ල 

කගළේය. සහභාගීවූ පිරිස මිය ගිය එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයන්ගේ  වුල් බව  සමාජ හා සාමයික ගේන්ද්ර්ගේ  ැවති  ගමම හමුවට 

කඩා වැදි මැර කණ්ඩායගම් සිටි ගබෞද්ධ භිේෂුවේ ප්රදකා  කගළේය. ගමම හමුව සාවිධානය කළ සහ එහි මූිතකත්වය  න්නා 

පුද් ලයන් ත්රවස්තවාදීන් බව ද ගමය රහසි ත තිත්ග ොළක  ැවති නීති විගරෝධී හමුවේ බවද ගහගතම තව දුරටත් ප්රදකා  කගළේය. 

රටට විරුද්ධ වන පුද් ලයන්ට  හර දී එළවා දැමීමට ඉන් සු ඔහු මහජනතාවට ආරාධනා කගළේය. රාජ  ගද්ර්ෝහීන්ට ජීවත් වීමට 

ඉඩ ගනොතැබිය යුතු බවත් ගද්ර්ෝහීන්ට දිය යුතු දඩුවම එල්ලා මැරීම නම් එය නීති  ත කිරීමට පියවර  න්නා ගලස රජයට දැනුම් 

දන්ගන්ය.  

http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

http://sinhala.lankanewsweb.net/news/13578-2014-08-24-09-21-41
https://www.colombotelegraph.com/index.php/press-barred-again-from-covering-gotabayas-cross-examination-in-court/
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   
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21. ගකොළඹ  ැවැත්ගවන රැස්වීම් වලට සභභාගී ගනොවන ගලස උතුගර් ගදමල අතුරුදහන් වූ පුද් ලයන්ගේ 

 වුල් වලට තර්ජන  

අග ෝස්තු 03 වන දින නාදුනන පුද් ලගයකුග න තමන්ට තර්ජනාත්මක දුරකතන ඇමතුමේ ලැබුණු බව සහ තමා රැස්වීමේ 

සදහා ගකොළඹ බලා යාමට නියමිත බව ඔවුන් දන්නා බව  ැවසූ බව දේවමින් අතුරුදහන් වූ පුද් ලගයකුගේ මවේ  ැවසීය. 

රැස්වීමට දින කිහි යකට ග ර තවත් මඅ වරුන් කිහි  ගදගනේ ගවතද එවැනි නාදුනන දුරකතන ඇමතුම් ලැබී තිබුණි. ඇතැම් 

දුරකතන ඇමතුම් විතන් කියැවී ඇත්ගත් ඔවුන් අ රාධ  රීේෂණ අා ගයන් බවත්, ඔවුන් යන එන ස්ාාන පිළිබද විමසීම සදහා 

ගම් ඇමතුම් ලබා දුන් බවත්, දැනුම් ගදන ලද ස්ාානයකදී ඔවුන්ව හමු වීමට  ැමිගණන ගලසත් දැනුම් දී ඇත. රැස්වීමට දින 

කිහි යකට ග ර තවත් මවකගේ නිවස ඉදිරිපිට බුද්ධි අා  නිලධාරීන්  ැවසී ඇති අතර ඇය රැස්වීම සදහා පිටත් වීමට ග ර 

ඔවුන් ඇයට තර්ජනය කර ඇත. රැස්වීමට දින කිහි යකට ග ර ඇයටද නාදුනන පුද් ලයන්ග න් දුරකතන ඇමතුම් ලැබී ඇත.  

අග ෝස්තු 4 වන දින ගකොළඹදී  ැවැත්වුණු අතුරුදුහන් වූවන්ගේ  වුල් වල හමුව  සාවිධානය කිරීමට දායක වූ උතුරු  ළාගත් 

ජීවත් වන පුද් ලගයකුට ද අග ෝස්තු 03 වන දා නාදුනන පුද් ලගයකුග න් තර්ජනාත්මක දුරකතන ඇමතුමේ ලැබී ඇත. 

ගකොළඹ  ැවැත්ගවන රැස්වීමට අග ෝස්තු 03 වන දින රා්රියගේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල්වල සාමාජිකයින්  රැග න යනවාදැයි 

ඔහුග න් ඔවුන් ප්රද ්න කර ඇත.  

 

  ෞද්ධ ලංභික්ෂූන් ලංසමසින් ලං ් හමවූ ලං්ැර ලංවණ්ඩේම්ක් ලංසමසින් ලංඅ්රය ලංවළ ලං ය්ක ලං්හභේී වන් න් ලං(©Melani Manel Perera) 

 

අග ෝස්තු 4 වන දින තමා ගකොළඹ   ැමිණි අවස්ාාගඅ උතුගර් පිහිටි තමන්ගේ නිවස ට බුද්ධි අා  නිලධාරීන්  ැමිණ තමා 

පිළීබද ප්රද ්ණ කර ඇතැයි තවත් මවේ  ැමිණිළි කගළේය. රැස්වීම  ැවැත්වීමට මාසයකට  මණ ග ර සිටම ගම් මඅ වරුන් ට 

නාදුනන දුරකතන ඇමතුම් ලැබී ඇත.  

http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

22. හමුව විසුරුවා හැරීගමන්  සුව අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල් ග ොලීසිගේ නිරීේෂණයට   

ඉහත සදහන් කළ හමුව විසුරුවා හැරීගමන්  සුව, ගදමල අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල් වල සාමාජිකයන් එම ස්ාානගේ තව 

දුරටත් රැදී සිටිනවාදැයි ගසොයා බැලීමට එදින රා්රියගේ ග ොලීසිය එම ස්ාානයට  ැමිණ ඇත. උතුගර් සිට  ැමිණි ගදමල  වුල් 

http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   
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වලට රාත්රීහ නවාතැන්  ැනීමට සූදානම් කර තිබූ ්රි ස්තියානි මධ ස්ාානගේ කාර්ය මණ්ඩලගයන්ද ග ොලීසිය ප්රද ්න කර ඇත. 

ගකගසේ වුවත් හමුව සදහා  ැමැණි පිරිස ග ොඩනැගී ඇති බියජනක  රිසරය  තුළ සිය ආරේෂාව තහවුරු කර  ැනීම සදහා එදින 

සවසම සිය නිගවස් බලා පිටත් වීමට තීරණය කළහ.   

http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

23. බලහත්කාරගයන් සිදු කරන ලද අතුරුදහන් කිරීම් වල වින්දිතයින් පිළිබද ජාත න්තර දිනය ගවනුගවන් 

 ැවත් විගරෝධතා ව ා ාරයට ග ොලීසිගයන් අවහිරතා  

2014 අග ෝස්තු 30 වන දින  ැවති සාමකාමී රැිතය ග ොලීසිය විසින් අවහිර කිරීම (© Melani Manel Perera) 

 

අග ෝස්තු 14 වන දින අතුරුදහන් වූවන්ගේ  වුල් වල සාමාජිකයන්, වි ේෂ ගද්  ාඥයින්, මානව හිමිකම් ආරේෂකයින් සහ 

පූජ   ේෂය එේව රජගේ නිගයෝජිතගයකු ගවත ග ත්සමේ භාර දීමට  මන් කරමින් සිටි රැළිය ග ොලීසිය විසින් අවහිර කළ 

බව වාර්තා විය. වවුනියාව න ර සභා  ාලාගඅ  ැවති මහජන හමුවකින් අනතුරුව ගමම සාමකාමී රැළිය ආරම්  වී ඇත.  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37363 (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

24. අන්රදන ලංආ මිව ලං්හ මෝී රේ ලංවැඩ්ටහන් ලංහතියේ ව ලංපරීක්ෂේවට ලං ලං  

ජාතික සාම මණ්ඩලය විසින් සාවිධානය කළ අන්තර් ආ මික සාහගයෝගීතා වැඩසටහන් ආරේෂ හමුදාවන්ගේ සහ ග ොලීසිගේ  

 රීේෂණයට ලේ වී ඇති බව එහි  විධායක අධ ේෂ ආදාර්ය ගජහාන් ග ගර්රා වාර්තා කගළේය. යුද්ධය  ැවති ප්රදගද්  විතන් 

පිටත  ැවැත්වුණු වැඩසටහන් ගදකේ ද ගමගලස  රීේෂාවට ලේ වී ඇති අතර මර්දනය කිරීගම් සම්ප්රදදාය රගට් සියුවම  ළාත් 

ගිල ග න ඇති බව ආදාරය ග ගර්රා කියා සිටිගේය. මහනුවර ප්රදමු  ග ගළේ ්රි යාකාරී  සිවිල් සමාජ සාවිධානයකට අයත් 

 ාලාවේ තුළ  ැවැත්ගවමින් තිබුණු  අන්තර් ආ මික සාකච්ඡාවට ඇතුුව වූ  සිවිල් ඇදුමින් සැරසුණු බුද්ධි අා  නිලධාරීන් 

සාකච්ඡාව සටහන් කර ග න ඇත. සියුවම් ප්රදජාවන්ට අයත් දරුවන් සහ ගදමාපියන් ඒකරාශී ගකොට  ාල්ගල්දී  ැවැත්වුණු 

වැඩසටහනට ප්රදගද් ගේ ග ොිතස් නිලධාරීන්ට ද ආරාධනා කර තිබුණි. ගකගසේ ගවතත් වැඩසටහන  රීේෂා කිරීමට තවත් 

ග ොිතසි කණ්ඩායමේ  ැමිණ ඇත.  නැග නහිර  ළාගත් අඩලච්ගච්ඩනහිදී  ැවැත්වුණු තරුණ කදවුර පිළිබද ප්රදගද් ගේ 

ග ොලීසිය සහ රජගේ නිලධාරීන් දැනුවත් කර තිබුණ අතර ඔවුන් ආරම්භක උත්සවයටද සහභාගී වී ඇත. ඔවුනගේ  ැමිණීම 

http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37363


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   

www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
15 

ගනොසලකා නිල ඇදුම් රහිත අවි  ත් ආරේෂක හමුදා නිලධාරීන් දින ගදකේ තුුව  අවස්ාා තුනකදී වැඩසටහගන් සාවිධායකයන් 

ග න් ප්රද ්න කර ඇත. අග ෝස්තු 25 වන සදුදා මඩකළපුගඅදී තරුණයන් විසින් සාවිධානය කළ සාස්කෘතික වටිනාකම් 

ප්රදවර්ධනය කිරීගම්  වැඩසටහන ආරේෂක හමුදා නිලධාරීන් ගදගදගනකු විසින් ප්රද ්න කර ඇත. යනුගවන් ආදාර්ය ග ගර්රා 

ප්රදකා  කගළේය.  

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=109117  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

25.  ලංසම රෝධරේ ලංපවත්ව  ලං ය්ක ලං ද්ශ්පේක  ලංසිරවරුවන් ේ ලං ය්වය මන්ට ලංඅ තුරු ලංහැ වීමු ලං 

උ වාසයක නිරත වී සිටින ගදමල ගද්  ාලන සිරකරුවන්  තිගදගනකුගේ ගදමාපියන්ට ඔවුන්ව බැලීමට යාමට ඉඩ ලබා දී 

ගනොමැති අතර උ වාගසයන් ඔවුන් මියගිය ගහොත් ඔවුන්ගේ මළසිරුරු  මණේ දැක  ත හැකි වනු ඇති බවට අනතුරු හ වා 

ඇති බව “Global Tamil News” වාර්තාකර තිබුණි. ගමම ගදමල ගද්  ාලන සිර කරුවන් වසර 6ේ තිස්ගත් අනුරාධපුරගේ 

රදවාග න සිටින අතර ඔවුන් පිළීබද කිසිදු ගදෝදනා ග ොනු කිරීමේ ගමගතේ සිදු කර ගනොමැත. ගසසු ගදමල සිර කරුවන් රදවා 

සිටින සිර කදවුරට තමන්ව මාරු කර යවන ගලසට බල කරමින් ගමොවුන් ගමම උ වාසය ආරම්භ කර ඇත. සිාහල සිර කරුවන් 

තමන්ට හිරිහර කරන බවත් කෑම සලාකය  ැහැර  න්නා බවත් ගම් සිර කරුවන් තිගදනා  ැමිණිළි කර ඇත.  

http://srilankabrief.org/2014/08/parents-told-to-wait-to-see-the-dead-bodies-of-3-tamil-prisoners/#more-19696  

(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

26. රජමට ලං්හම ලං ය  ලංවණ්ඩේම්ක් ලංසමසින් ලංවෘත්තීම ලං්මිය  ලංරැ්්වීමු ලංවඩේවප්පල් ලංවරයි 

රජයට  ේෂ ාතී වෘත්තීය සමිතියේවන නිදහස් ගසේවක සා මය විසින් වෘත්තීය සමිති එකමුතුව මගින් 2014 අග ෝස්තු 27 වන 

දින සාවිධානය කළ දැනුවත් කිරීගම් රැස්වීමේ කඩාකපල ල් කර සහභාගී වූවන්ට  හර දුන්  බව රජගේ පුවත් ත්ගඅදීන්ගේ 

වෘත්තීය සමිතිගේ ප්රදකා ක කියා සිටිගේය. මාධ  වාර්තා වලට අනුව වෘත්තී සමිති එකමුතුගඅ සාමාජිකයින් ජනතා විමුේති 

ග රමුගණ් සහ එේසත් ජාතික  ේෂගේ හිතවතුන්ය. රජගේ මුද්ර්ණාලයට ගද්  ාලන  ත්වීම් ලබා දී ඇති අතර ශ්රීස ලාකා නිදහස් 

 ේෂය ඌව  ළාත් සභා මැතිවරණය සදහා අව   ප්රදදාරණ මුද්ර්ණ කටයුතු ගම් හරහා සිදු කර  න්නා බවට ගමොවුන් ගදෝදනා 

කළහ.  

http://www.hirunews.lk/90491/tense-situation-at-government-press (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

27. වැඩ ලංවදනජ මට ලංවේරය ලංිද මෝ මක් ලං  

රජගේ ගරෝහල් වල ්රි යාකාරිත්වයට බල ෑම් ඇති කළ ගසෞ   අනධ න කාර්ය මණ්ඩල වැඩ වර්ජනය සම්බන්ධගයන් 

ගරෝගිගයකු විසින් ඉදිරි ත් කළ ග ත්සමේ ගහේතුගවන් 2014 අග ෝස්තු 29 වන දින ගකොළඹ දිස්්රියේ අධිකරණය විසින් තහනම් 

නිගයෝ යේ නිකුත් කළ බව මාධ  වාර්තා කගළේය.  

http://www.hirunews.lk/90700/enjoining-order-issued-on-paramedics-strike (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=109117
http://srilankabrief.org/2014/08/parents-told-to-wait-to-see-the-dead-bodies-of-3-tamil-prisoners/#more-19696
http://www.hirunews.lk/90491/tense-situation-at-government-press
http://www.hirunews.lk/90700/enjoining-order-issued-on-paramedics-strike


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   

www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
16 

E. ්ාසමධේ  ලං ර ලංවී මු ලංිදයහ් ලංලල්කාණයම ලංකිරීමු ලං(රේජද ලං  ොව  ලං්ාසමධේ  ලංවකට ලංරදනජ  ලං

්හ ලංසී්ේ) 

28. රේජද ලං  ොව  ලං්ාසමධේ  ලංවපින් ලංහල්ක ලංව  ලංරදනජ  ලංරජම ලංහදු ේ ලං නී ලං 

නියාමනයකින් ගතොරව ්රි යාත්මක වන රාජ  ගනොවන සාවිධාන සාවර්ධනය, නීතිය සහ සාමය ඇතුුව  රගට් මූල  

කළමණාකරණයට තර්ජනයේ වී ඇති බව ආරේෂාව පිළිබද ගද් නයේ  වත්වමින් මුදල් අමාත ා  ගල්කම් P.B. ජයසුන්දර 

මහතා ප්රදකා  කගළේය.  

http://colombogazette.com/2014/08/18/government-notes-threat-from-ngos/ (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

29.  දනම් සහ ලාභ ගනොලබන ආයතන නිරීේෂණයට සහ  ාලනයට නව නීති  

ආරේෂක සහ නා රික සාවර්ධන අමාත ා ය මගින් ගකටුම් ත් ගකගරමින්  වතින නව නීති හරහා රාජ  ගනොවන සාවිධාන 

පිළිබද ගල්කම් කාර්යාලය,  ාර්ිතගම්න්තුගඅ ග ෞද් ිතක මන්ත්රීහ ගකටුම් ත් හරහා ිතයා දිාචි කර ඇති  දනම් නිරීේෂණය 

ගකගරනු ඇති බව සන්ගඩ් ටයිමිස් පුවත් ත වාර්තා කගළේය. ගමම නීති,  ිතයා  දිාචි කරන සමා ම්, භාරකාර මණ්ඩල සහ 

ඇතැම් සමිති ආකාරගයන් ිතයා දිාචි වී සිටින  ලාබ ගනොලබන ආයතන  ාලනය කිරීමටද ගයොදා  නු ඇති බව වාර්තා විය.  

ගයොජනා වී ඇති නව නීති වලට අනුව රාජ  ගනොවන සාවිධාන පිළිබද ගල්කම් කාර්යාලගේ ිතායා දිාචි ගනොකරන සාවිධාන 

වලට විගද්  ආධාර ලබා  ැනීමට සහ ගද්ශීය ව ගයන් මුදල් හුවමාරු කිරීමට ඇති අයිතිය අහිමි වන බව රාජ  ගනොවන 

සාවිධාන සදහා වූ ජාතික ගල්කම් කාර්යාලගේ අධ ේෂ සමන් දිසානායක මහතා කියා සිටිගේය. “ඔවුන්ගේ ්රි යාකාරකම් 

පිළීබදව සෑම මාස 3කට වරේම අපි ගවත වාර්ාාවේ ලබා දිය යුතුය. එගසේම ඔවුන්ටද එන්ජීඕ ගමන්  අ  සම  අවගබෝධතා 

ගිවිසුමේ අත්සන් කිරීමට සිදු වනු ඇත. එගමන්ම ගමම ආයතන වල ිතායා දිාචිය සෑම වසරකදීම අුවත් කිරීමට සිදු වනු ඇත. ” 

http://sundaytimes.lk/140831/news/after-ngos-foundations-to-come-under-watch-115994.html (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැපල 14) 

 

30. ිතාගික ගසේවය නීති  ත කිරීමට ජාත න්තර සාවිධාන බල කරන බවට අමාත වරයා ගදෝදනා කරයි   

විගද්ශීය රටවල් මත යැග න ජාත න්තර සාවිධාන ිතාගික වෘත්තිය නීති තකිරීමට බලකරන බව ළමා සාවර්ධන සහ කාන්තා 

කටයුතු අමාත  තිස්ස කරිතයද්ද මහතා ප්රදකා  කර ඇති බව වාර්තා ගඅ. “කාන්තාවන් පිළිබද කතා කිරීගම්දී කුඩා  ැටුවවේ 

ඇත. ජාත න්තර සාවිධාන ගවනුගවන් ගසේවය කරන කාන්තාවන් සුුව ප්රදමාණයේ සිටිනවා. ඔවුන් තානා ති කාර්යාල විතන් 

අසන්ගන් ගම තනතුරු ලබා දීමට ඔවුන්ගේ රටවල් වල කන්තාවන් නැද්ද යන්නයි.”  යනුගවන් ගහගතම තව දුරටත්  ැවසීය.  

http://www.lankasrinews.com/view.php?22IMM303lOo4e2BmAca25YAdd3Y5fac3mBJe43Oln0236A43 (අවසන් පිවිසුම් දින 2014 සැපල 14) 

 

 

F. ශිෂද ලං්රිදමේවේරවමු ලං්දනය ම ලං 

 

31. වේදනගිව ලංඅ්්ගිම ලං ලංඅවුුවව  ලං වට ලංශිෂද ලං්ා ්මට ලං්හ ලං ද්ශ්පේක  ලංපක්ෂමවට ලං දෝය ේ ලං  

අන්තර් වි ්ව විද ාලය ය ෂ්ෂ  බල මණ්ඩලය සහ ග රටු ාමී සමාජවාදී  ේෂය විසින් ෂ්ෂ යන් අතර වාර්ගිත අසමගිය අවුුවවන 

බව උසස් අධ ා න අමාත  S. B. දිසානායක මහතා ගදෝදනා කළ බව මානව හිමිකම් සුරුකීගම් ෂ්ෂ  ව ා ාරය ප්රදකා  

කගළේය. අමාත  වරයා ගමම ප්රදකා ය සිදු කර ඇතිගත් ත්රවස්තවාදය වැළැේවීගම් නීති යටගත් සබර මුව වි ්ව විද ාලගේ 

ෂ්ෂ යන් අත්තඩාගුවට  ැනීම සම්බන්ධගයන් මතු වූ සිදුවීගම්දීය. එේ ෂ්ෂ ගයයකු අත්තඩාගුවට  නු ලැබුගඅ මැර ප්රදහාරයකින් 

තුවාල ලබා සිටි අතරතුරය.  

මූකේශ්රබම: “Monthly Update on Repression of Students in Sri Lanka – August 2014”, by Students for Human 

Rights 

http://colombogazette.com/2014/08/18/government-notes-threat-from-ngos/
http://sundaytimes.lk/140831/news/after-ngos-foundations-to-come-under-watch-115994.html
http://www.lankasrinews.com/view.php?22IMM303lOo4e2BmAca25YAdd3Y5fac3mBJe43Oln0236A43


දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 

ඉන්ග ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත ගේන්ද්ර්ය   
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32.  ප්රේ යණිම ලංසමශ්ව් ලංසමයදේක ේ ලංශිෂදමන් ලංප්් ලං ය  කු ලංඅත්රඩාගුවට ලං 

පීඨ කළමණාකාරීත්වය පිහිටුවන ගලස බල කරමින් 2014 අග ෝස්තු 21 වන දින ගපලරාගදණිය වි ්ව විද ාලගේ ෂ්ෂ යන් 

උ වාසයේ ආරම්භ කළහ. 2014 අගේස්තු 20 වන දින උ වාසය සදහා ෂ්ෂ යන් විසින් කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටි 

අතරතුගර්දී එම ස්ාානයට  ැමිණි ග ොලීසිය වාචික ප්රදකා  ලබා  ැනීම සදහා  සු දින උදෑසන ග ොලීසියට  ැමිගණන ගලස 

ෂ්ෂ යන්ට දැනුම් දී ඇත. ග ොලීසියට  ැමිණ වාචික ප්රදකා  ලබා ගදන ගමන් අග ෝස්තු 21 වන දින ෂ්ෂ  නායකයින් 5 

ගදගනකුට දැනුම් දී තිබුණි. අගේස්තු 22 වන දින ප්රදකා  ලබා දීමට ග ොලීසිය ගවත ගිය ෂ්ෂ  නායකයින් තිගදගනේ 

අත්තඩාගුවට ග න මහනුවර මගහේස්ත්රවාත් අධිකරණයට ඉදරි ත් කර ඇත. ඔවුන්ට ඉදිරි ත් කළ ගදෝදනා වූගඅ නීති විගරෝධී 

ඉදිරිකිරීම් සහ නීති විගරෝධී ඇතුුව වීම්ය. දින 14ේ ෂ්ෂ යන් රිමාන්ඩ් භාරයට  ත් කිරීමට නිගයෝ  ගකරුණි. අග ෝස්තු 25 වන 

දින ග ොලීසිය ගවත ගිය තවත් ෂ්ෂ යන් ගදගදගනකු අත්තඩාගුවට ග න ඔවුන්ද රිමාන්ඩ් භාරයට  ත් කර ඇත.   

මූකේශ්රබම ලං: “Monthly Update on Repression of Students in Sri Lanka – August 2014”, by Students for Human 

Rights 

 

33. සමවෘර ලංසමශ්්ව ලංසමයදේක ලංශිෂද ලං ේමවයින් ලංසිවු ලං ය  කු ලං ේ ලංපාය  ලංරහ මු ලං  

ෂ්ෂ  සා ම්  ත වීමට ඇති අයිතිය ඉල්ලමින් 2014අග ෝස්තු 12 වන දින විවෘත වි ්ව විද ාලය ඉදිරිපිට විගරෝධතා ව  ාරයක 

මූිතකත්වය  ැනීම ගහේතුගවන් එම වි ්ව විද ාලගේ ෂ්ෂ  නායකයින් සිවු ගදගනකුගේ  ාති තහනම් කර ඇත. ගම් සම  විවෘත 

වි ්ව විද ාලගේ  ාති තහනමට ලේ වූ ෂ්ෂ යන්ගේ සා  ාව 16 දේවා ඉහළ ග ොස් ඇත.  

මූකේශ්රබම: “Monthly Update on Repression of Students in Sri Lanka – August 2014”, by Students for Human 

Rights 

 

 

G. ලංසමපක්ෂ ලං ද්ශ්පේක  ලංපක්ෂ ලං්දනය ම ලං 

34. ඌව ලංපළේත් ලං්භේ ලං්ැය වරය ේදී ලංවපක්ෂ ලං ද්ශ්පේක  ලංපක්ෂ ලංවකට ලං්් ලං්ැය වරය ලං වදිවේවක් ලංඅිදමි ලංකිරී් ලං 

 

ජ රේ ලංසමතික්ය  ලං පරති ණ් ලං්ැය වරය ලංප්රරදේරව ලංවේදනමේක ලං ය ේවක් ලංප්රරහේරමන්ට ලංකක් ලංවී ලංසම ේශ් ලංසමම ලං(Photo: Lanka Truth) 

 
2014 සැපලතැම්බර් 20 වන දි ඌව  ළාත් සභා මැතිවරණය  ැවැත්විණි.  ළ වූ විවිධ වාර්ාා වලට අනුව වි ේෂගේ මැතිවරණ 

ප්රදදාරණ කාර්යාල 50කට  මණ ප්රදහාර එල්ල වී ඇත. "වි ේෂ කාර්යාල වලට ගිණි තබා අවි  ත් මැර කණ්ඩායම් ඒවායින් පිටවී 



දන්  ෝමු ලංවේදනරේව ලං: ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම ලං                                  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2014 ලංඅ  ෝ්්තු ලං 
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ගිය බව" වාර්ාා වූ බව කැග ේ ආයතනගේ විධායක අධ ේෂ කීර්ති ගතන්නගකෝන් මහතා ප්රදකා  කගළේය. රාත්රීහ කාලගේ 

 ැවසුණු අවි  ත් කණ්ඩායම් ගහේතුගවන් ප්රදගද් ගේ ආතතිය වර්ධනය වූ බව ඇතැම් ගද්  ාලන  ේෂ ගදෝදනා කගළේය. 

වි ේෂගේ ගද්  ාලන කාර්යාල වලට එල්ල වූ ප්රදහාර වලටද ගමම කණ්ඩායම ව කිය යුතු බවට ගදෝදනා එල්ල වූ අතර එේසත් 

ජාතික  ේෂගේ, ජනතා විමුේති ග රමුගණ් සහ ප්රදජාතන්ත්රවවාදී  ේෂගේ කාර්යාල  ණනාවට ගම් ආකාරගේ ප්රදහාර එල්ල විය. 

සිය කාර්යාල 30ේ (සැපල 12 වන විට) ප්රදහාරයට ලේ වී ඇති බව  ජනතා විමුේති ග රමුණට ප්රදකා  කගළේය.   “ගමම  හරදීම් 

සදහා රජ  බලය ඍජුවම ගයොදා ග න ඇත. ගවඩි තැබීගම් සිදුවීම් 4ේ වාර්තා වී ඇත. ගකගසේ වුවත් ගම් සම්බන්ධගයන් කිසිදු 

පුද් ලගයකු අත්තඩාගුවට ග න ගනොමැත. ”  යනුගවන් ජනතා විමුේති ග රමුණ ප්රදකා  කගළේය. “එේසත් ජනතා සන්ධානයට 

ගමොනරා ල දිස්්රියේකය තුළ මැතිවරණ කාර්යාල 219 ගයදවීමට මැතිවරණ ගද ාර්තගම්න්තුව විසින් අවසර ලබා දී ඇති නමුත් 

 ාලක  ේෂය විසින් කාර්යාල 970ේ  වත්වාග න යනු ලැබූ බවත් ඉන් ගබොගහොමයේ හුගදේ මැතිවරණ ප්රදදාරණය සදහා 
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