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දේමරිව ලංවල්ලි ක් ලංසමසින් ලංමේධ්ය ලංැඩමතිුවැක් ලංවමව්පලල් ලංිරීමම  ලංසම ධ ධ්  ලංල  ලංවධු  ලංැ්  ලංවඩදූ  ලං මම ලංමේධ්ය ලං්ේව්ජාේැ ලං්මුනන්ිකවධය  ලංිරීමම ලං ලං ත ුව ැන් ලං
තමේ  ලංඑල්ක ලංූ ලංමධණී  ලංතර්ාන ලංනිදත  ් ලංමේධ්ය ලංැයේලේධ   ක ලංවඩදම්මුව ස ලංනිනිල් ලංා  ් වධ ලංමතතේ ලංඑම ලංමේධ්ය ලං්ේව්ජාේ වීමම ලං ලංලඩතඩිළි  ලංවධි ලං 

( ලංාේ ේරූල : ලංද ලං්න් ේ ලං ිමු් ) 
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ආවරණය කළ සිදුවීම්  

 

අ.   වෘත්තීය සංවිධාන, ආගමික නායකයන් සහ දේශපාලන    
විශ්දේෂකයන්ට මරණ තර්ජන, බිය ගැන්වීම සහ හිරිහැර 

කිරීම 
 

ආ. අදහස් ප්රකාශ කිරීදම් ිදදහස ලේලංණණය කිරීම 

ඇ.  රැස්වීදම් ිදදහස ලේලංණණය කිරීම 

ඈ. සමාගමදේ  ිදදහස ලේලංණණය කිරීම (රා.දනො.සං. 

බියගැන්වීම සහ නීති පැනවීම) 
 

ඉ. විශ්ව විදයාල ෂ්ෂය  මර්දනය  

ඊ. එ.ජා පරීක්ෂණය දවත සාක්ෂි දදන පුේගලයන්ට එදරහිව 

පියවර ගන්නා බවට තර්ජන  

 

එ. විපක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ මර්දනය  

 

ඉන්   මු ලංආ තන  ලං1990 ලංීම ලංආධමුභ ලංවධන ලංකද් ද් ලංසම   ෂ  න් ලංම ලං ලංැේර්ගිව ලංගඩටුම ලං
්ත ලංයුද්ධ්  ලං්න්දර්භ   ලං ක ලංශ්රීකාවේ ලං ව ලංමේනැ ලං කකමවමු ලංතත්ත්ැ  ලංනිීමක්ෂය  ලංවධකමන් ලං
ව සණු ලං ගොු  ලංිරීමම ත් එම ලංව සණු ලංලිඛිත ලං්ත ලංැේචිව ලංමඩිළතත් ලංවීමු ලංතධතේ ලංප්රේ ද්ය ැ, 

ාේයවැ ලං්ත ලංාේත න්තධැ ලංැේර්තේ ලංිරීමම ත් ලං . ලංඑ ් ම ලංසි  ලංඅිතීන් ලංනිධන්තධ  න් ලං
්ත ලංක්රමැත් ලං ක් ලං ව කීමම  ලංකක්ැන ලංඅ නක්ාන ප්රාේැන් ලං්මග ලංද ලංඉන්   මු ලං
ආ තන  ලංව යුුව ලංවධි. ලංැර්තමේන ේ ලංීම ලංඉන්   මු ලංආ තන  ලංමඩයැධය ලං

නිීමක්ෂය ,මේධ්ය ලංනිදත් ලං්ත ලංමේනැ ලං කකමවමු ලංආධක්ෂවින් ලං්මුනන්ධ්  න් ලංසි  ලං
අැධ්ේන  ලං  ොති ලංවධ ලංය ේ. ලංශ්රී ලංකාවේ ව ලං වො ප ලංහි ක ේ ලංිය ලංඉන්   මු ලංආ තන  ලං ලං

 ද්ය  ලංක්රි ේධ්ධින්, වණ්මේ මු ලං්ත ලංාේක න් ලං්මඟ ලං මන්ම ලංවකේපී  ලං්ත ලංාේත න්තධ ලං
මේනැ ලං කකමවමු ලංාේක න් ලං්මග ලං්ත   ග  න් ලංව යුුව ලංවධි. 
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්ේරේාශම  

ජූලි ලංමේ්  ලංශ්රී ලංකාවේැ  ලං“වුව ලංජූලි ” ලංිර. ලං1983 ලංජූලි ලංමේ් ේීම ලං ලංිය ලංූ ලං දම  ලංසම ධ ධී ලංැයේලේධ ලංනි්ේ ලංජූලි ලං

මේ්  ලං වුව ලං ජූලි  ලං නකමන් ලං තඩිළන් ැන ලං අතධ ලං එකී ලං  ව කතක ේ ලං ීම ලං දත  ් ලං ගයනක් ලං  දම  ලං ැඩසි න් ලං

ඝේතන  ලං  ව සණු ලං අතධ ලං ඔම්න් ේ ලං  ද්ල  ලං සම ේක ලං ැ   න් ලං සමනේ  ලං වධන ලං කීම. ලං  දම  ලං ් න්වේමී ලං

ක්රි ේවේධවමු ලං ්දතේ ලං ්තේ  ලං ඉත  ලං නඩාූ  ලං ්ත ලං  දම  ලං ම  ් ල ධේ ව ලං ආධමුභ  ලං ් තන් ලං ව  ලං  මු ලං

 ව කේතක  ලංැේර්ගිව ලංඅර්බුද ේ ලංතඩධම්මු ලංකක්ෂ ක් ලංසම . ලං මම ලංැ් ර් ලංීම ලංලඩැඩත්ම්ණු ලංවුව ලංජූලි  ලංසි කලත් ලං

ිරීම මු ලං ැඩම් තනව  ලං  ලොලීසි  න් ලං නේධ්ේ ලං එල්ක ලං සම . ලං 1983න් ලං ලනි ලං ශ්රී ලං කාවේ ව ලං ිය ලං ූ ලං  දැන ලං

තේනිවධ ලං ාේයැේීම ලං  ව කතක  ලං ූ ලං 2014 ලං ජූනි ලං මේ් ේ ලං අලුත්ගම ලං ීම ලං ති  ්ලිමු ලං ප්රාේැ  ලං සම සද්ධ්ැ ලංිය ලංූ ලං

ප්රතේධ  ලංසි කලත් ලංිරීමම ලං්දතේ ලං්ාසමධ්ේන  ලංව  ලංැඩම් තනව  ලංද ලං ලොලීසි  ලංසමසින් ලංනේධ්ේ ලංඑල්ක ලංවධන ලං

කීම. ලං 

 

2014 ලං ජූලි ලං මේ්  ලං සම සද්ධ් ලං මතධ්ේීමන  ලං වුව ලං ජූලි ක් ලං ම ලං සම . ලං නීතීඥ ලං ්ාගම ේ ලං ්ත ලං නිදත  ් ලං මේධ්ය ලං

ැයේලේධ ේ ලංනේ ව න්ප ලංප්රධ්ේන ලං ද් ලේන ලංසම   ල්ෂව  ක් ලං්ත ලංධා  ලංසම වචන  ලංවධකමන් ලං ලංවතේ ලංවධන ලං

ව ත ලිව ලං ධදගු සැධ  කු ලං  ැත ලං තර්ාන ලං ්ත ලං  ලං බි  ලං ගඩන්වීමු ලං එල්ක ලං ූ ලං අතධ ලං ආ වක්ෂන න්  ලං ද ලං

කක්සම . ලංඒ ලංඅතධම ලංශ්රී ලංකාවේ ැන් ලංහිටුැතල් ලංවී ලං්  ් රේලි ේ ව ලංවතැත් ලංැන ලං ලං්ේම ලංක්රි ේවේරිව  කු  ලංසි  ලං

මැ ේ ලං අැමගකය ලං ව යුුව ලං ්දතේ ලං කාවේැ  ලං ලඩකමණීම  ලං වී්ේ ලං කනේ ලං ගඩනී මු ලං ීම ලං සමසමධ් ලං දුෂ වධතේ ලං ැක  ලං

තිහුය ලංලේන්න  ලංසිදුසම . ලංසිනමේව සැන  ලං ලංතර්ාන ලංඑල්ක ලංූ ලංඅතධ ලං දම  ලංානමේධ්ය වීමන් ලංගයනේැව  ලං

තර්ාන න් ප ලං ප්ර  ය ලංිරීමමු ලංැක  ලං  මන්ම ලංආධක්ෂව ලංතතිදේැන් ලංසමසින් ලංසිදු ලංව ේ ලං  ඩි ලංිර න ලංලිාගිව ලං

අතැධ ලං්ත ලංනිය ලංසම ධ ධී ලං ක් ලංඉමමු ලංඅල්කේ ලංගඩනීමු ලංආිළ  ලංහිි නද ලංැේර්තේ ලංිරීම මුීම ලංසමසමධ් ලංනේධ්ේිරීමමු ලං

ැක  ලංතිහුය ලං දන්න  ලංසිදු ලංසම . ලංඅල් ලංාීමධේ ලංමේධ්ය ලංාේක ේ ලංප්රව  ලංාන ලංමේධ්ය විළ  කු ලංද ලංප්ර  ය ලංිරීමමු ලං

ැක  ලංකක් ලංසම . ලංපුහුණු ලංැඩමතිුවැක් ලං්දතේ ලං වො ප ලංනකේ ලංලඩකම යකමන් ලංසිටි ලං දම  ලංානමේධ්ය වීමන්  ලං

මධ්යම ලංධේ්රි ේ ලංීම ලං ලොලීසි  ලං්ත ලංතතිදේැ ලංසමසින් ලංනේධ්ේ ලංඑල්ක ලංවධන ලංකීම. ලංපුහුණුැ ලංලඩැඩත්වීම  ලංසූදේනමු ලං

වධ ලං යබූ ලං  ගොමනඩගිල්ක ලං ඉිළරිහි   ලං ලඩකමණි ලං වකතවේීම ලං හිරි්ව ේ ලං තර්ාන ලං  ත ුව ැන් ලං  මම ලං පුහුණු ලං

ැඩමතිුවැ ලංලනිැ ලංනැතේකන ලංකීම. ලං ේලන ේ ලං්ාසමධ්ේන  ලංවධ ලංයබූ ලංසම ධ ධ්තේ ලංරැි  ක්ද ලං ලොලීසි  ලංසමසින් ලං

කනේ ලංගත් ලංඅිකවධය ලංනි   ග ක් ලංමත ලංතතනමු ලංවධන ලංකීම. ලං 

 

ධේාය ලං  නොැන ලං ්ාසමධ්ේන ලං ැක  ලං ද ලං ජූලි ලං මේ්  ලං වුව ලං ජූලි ක් ලං ම ලං සම . ලං ආධක්ෂව ලං අමේතයා   ලං    ත් ලං

ලැයන ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලං්මුනන්ධ් ලං ල්වමු ලංවේර් ේක  ලංසමසින් ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංැක  ලං

මේධ්ය ලං ප්රවේ  ලංනිකුත් ලංිරීමමප ලං මේධ්ය ලං ්ේව්ජාේ ලං ලඩැඩත්වීම ලං්ත ලං ානමේධ්ය වීමන් ලං පුහුණු ලංිරීමම ලංතතනමු ලං

වධකමන් ලං ලංචක්ර ල්ණය ක් ලංනිකුත් ලංව    . ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංැක  ලංආධ්ේධ ලංකනේ ලංීමම ලං්ත ලංධේාය ලං

 නොැන ලං ්ාසමධ්ේන ලං ්මග ලං ්ත   ග  න් ලංව යුුව ලංවධන ලං  ැනත් ලංආ තන ලං ැක  ලං අනුව ස ලං තගැකමන් ලං

සම ද්  ලං්මුලත් ලං දලේර්ත මුන්ුවැ ලංසමසින් ලංද ලංනි වදන ක් ලංනිකුත් ලංව    . ලං ලං ලංආධක්ෂව ලංඅමේතයා   න් ලං

එල්ක ලංූ ලංසම ධ ධ්තේ ලං ත ුව ැන් ලංාන්ද ලංදේ වත්ැ  ලංහිි නද ලංදඩු ැත් ලංිරීම මු ලංැඩම් තන් ලං්දතේ ලංූ ලංආධ්ේධ ලං

නැතේ ලංදඩමීම  ලං ලංUSAID ලංආ තන   ලංසිදු ලංසම . ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංාේයව ලංආධක්ෂේැ  ලංතර්ාන ක් ලං

නැ ත් ලං ඔම්න් ලං ත්ර  ්තැේද   ලං ්ත  ලං දුන් ලං නැ ත් ලං  ලං ධේාය ලං ලේලිත ලං මේධ්ය ලං  මන්ම ලං අගමඩයද ලං  ලං  ච දනේ ලං

ව    . ලංඑක්්ත් ලංාේතීන් ේ ලංාේතයන්තධ ලංලීමක්ෂය ලං ලංමණ්මක  ලං්මග ලං්ත   ග  න් ලංව යුුව ලංවධන ලං
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පුද්ගක න් ලං හිි නදැ ලං ධා  ලංනඩැත ලං ැතේැක් ලං සි  ලං සම සද්ධ්ත්ැ  ලං ප්රවේ  ලං ව  ලං අතධ ලං  ්වි්ප ලං තේක්ෂය  ලං

ඔ  ්  ් ලං ්ේක්ෂි ලංකනේ ලං දන ලංසම ද්  ලංගත ලංවී ලංසිටින ලංශ්රී ලංකේාිරව න් ලං්මුනන්ධ්  න් ලංනිදුනි ලංහි ැධ ලංගන්නේ ලං

නැ  ලං ලංධා ේ ලංනික ලංප්රවේ ව ලංතර්ාන  ලංව    . ලං 

 

ශිෂය ලංක්රි ේවේීමන් ලංඅත්තමාගුැ  ලංගඩු ය ලංඅතධ ලංම ත  ්ත්රේත් ලංැධ ේ ලංසමසින් ලංිල ලංකනේ ලං ීම මන් ලංඅනුව සැ ලං

ඔම්න් ලං නිදත  ් ලං වධ ලං ගඩනීම ලං ්දතේ ලං ඥේතීන්  ලං සමසමධ් ලං දුෂ වධතේැන්  ලං තිහුය ලං ීමම  ලං සිදු ලං සම . ලං  තැඩනි ලං

ැතේැ ත් ලංශිෂය ලංසම ධ ධ්තේැ ව  ලංප්රතේධ ලංඑල්ක ලංූ ලංඅතධ ලංශිෂය ලං්ාගමු ලංසමනි සැේ ලංතරින ලංකීම. ලං 

 

 ලොලීසි ේ ලංරැවැධය  ලංකද ලංවණ්මේ මක් ලංසමසින් ලංසි  ලංගමන ලංඅැ කධ ලංව  ලංනැ ලං තොධුව ස ලං ්ො ේ ලංනඩලී මු ලං

චේරිවේැව ලංනිධත ලංූ ලංසමලක්ෂ ේ ලංලේර්ලි මුන්ුව ලංමන්ත්රීැ ස ලං ලංිර ේ ලංසිටි ත. 

 

ලනිගි  ලං ැ්ධ ලං ිර කල  ලං ුව  ලං ානමේධ්ය වීමන්  ලං ිරසිදු ලං ප්රතේධ ක් ලං එල්ක ලං  නොූ ලං නැ ලං ආධක්ෂව ලං මේධ්ය ලං

ප්රවේ ව ලං ිර ේ ලං සිටි ේ ලං  . ලං ීමමේ ලං ලඩනවී මු ලං චක්ර ල්ණන  ලං ධේාය ලං  නොැන ලං ්ාසමධ්ේන ලං ්දතේ ලං ූ ලං

“මේර් ග ල ද්  ක්” ලං ලමයක් ලංනැ ලං ලන්වීම  ලංිතඩමු ලංධා ේ ලංනි   ජිතින් ලංසමසින් ලං  ලංඋත්්ත ලංවධන ලං

කීම. ලං න ත  ලංදුධ ම ලං ලං ලොලීසි  ලංසම්මුතිය  ලංමර්දන  ලංිරීම මු ලං වො  ්ව සැන් ලංනැ  ලංලත් ලංසම . ලංනඩත්නමු ලං ලං

ප්රචණ්ම ලං ක්රි ේ ලං ්මුනන්ධ්  න් ලං  ලං ඍජු ලං ්ත ලං තීධයේත්මව ලං ක්රි ේමේර්ග ලං ගඩනී මන් ලං ැඩ කී ලං ීමමටම  ලං ්ත ලං

ප්රයචේධ ලං නොදඩක්වීම  ලංැගනකේ ලංගත්ත. ලං 

 

 ව  ් ලං ම්ැත් ලං මර්ධ්න   ලං කක් ලං ූ ලං ැන් ලං එ   ලං සම සද්ධ් ලං ැ ලං ිළරිමත් ලං ප්රයචේධ න් ලං දඩක්ූත. ලං නිදත  ් ලං මේධ්ය ලං

ැයේලේධ ේ ලං වඩදම්මුව ස ලං නිනිල් ලං ා   ්වධ ලං මධය ලං වර්ාන ලං එල්ක ලං වී මන් ලං ලනි ලං ම්ැද ලං මධය ලං තර්ාන ලං

හිි නද ලං  ති දධව ලං වධකමන් ලං “මධය ලං තර්ාන ලං ැලින් ලං අ ්ප ලං ගමන ලං නඩැඩත්සම  ලං  නොතඩිර”  ලං නැ ලං ප්රවේ  ලං

වධකමන් ලං ලංමේධ්ය ලං්ේව්ජාේැක් ලංලැත්ැන ලංකීම. ලංතමන් ලං ැත ලංඑල්ක ලංූ ලංබි  ලංගඩන්වීමු ලං්ත ලංආ වක්ෂන න්  ලං ලං

නදුන් ලංවීම ලංහිි නද ලං ති දධව ලංිරීමම  ලංනීතීඥ ලං්ාගම ේ ලං්භේලය ලංැධේ ේ ලංද ලං ලංඉිළරිලත් ලංූ ලංඅතධ ලංනේධ්ේ ලංිරීමමු ලං

්ත ලං තර්ාන  න්  ලං කක් ලං ූ ලං  ලං මේධ්ය වීමන් ලං ධේශි ක් ලං ද ලං එම ලං තර්ාන න් ලං ප්රසිද්ධ් ව ත. ලං  ේලන ේ ලං

ලඩැඩත්වීම  ලං නි කමතැ ලං යබූ ලං සම ධ ධ්තේ ලං රැි   ලං ැඩ ඩක්වී මන් ලං ලනි ලං ඔවහු ලං  ලොදු ලං  ේකේැවීම ලං සමලත  ලං

ලත්ූැන්ප ලංආගකමව ලංනේ වින් ලං්ත ලංසමලක්ෂ ේ ලං ද් ලේකඥින් ලංසම ේක ලංහිරි්ව ේ ලං්තභේගීත්ැ  න් ලං

රැ  ්වීමක් ලං ලඩැඩත්ූත. ලං  ලං ප්ර  ය ලං ිරීමම ලං ්දතේ ලං  ලොලීසි   ලං වඩදැු  ලං කඩබූ ලං සිනමේව ස ැකු ලං සි  ලං මූලිව ලං

අියැේසිවමු ලං ලන්ැේ ලං දකමන් ලංඑම ලංවඩදවීම ලංප්රයක් ෂ ල ලංව    . ලංිරසිදු ලංෛනයව ලංලනිබිමක් ලං නොමඩය ලං

නැ ලං ලන්ැේ ලං දකමන් ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලං ලං්මුනන්ධ්  න් ලංනිකුත්ව  ලං ලංචක්ර ල්ණන  ලංනීතීඥැ සන් ලං

සමසින් ලංඉැත ලංකන ලංකීම. ලංඒ ලංඅතධම ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංැක ලංනි   ජිතින්ප ලංඒ ලංහිි නද ලං්ඩ ිරල්කක් ලං

දක්ැන ලං පුද්ගකින් ලං ්ත ලං වණ්මේ මු ලං  මම ලං චක්ර ලං  ල්ණන ේ ලං හි ලත් ලං ප්රසිද්ික ේ ලං පුුව  ්් ේ ලං දමන ලං කීම. ලං

මර්දන   ලංකක්ූැන් ලං්ත ලංඅැධ්ේනම  ලංකක් ලංවී ලංිය ලංපුද්ගක න් ලංසමදයේමේන ලංව  ලංෛධ්ර්  ලං්ත ලංඅිකෂ නේන  ලං

ශ්රී ලංකාවේ ව ලංප්රාේතන්ත්රැේද  ලං්ත ලංමේනැ ලං කකමවමු ලංහිි නද ලංූ ලංනකේ ලො ධොත්ුවැ ලංවතැමේන ලංවධැි. ලං 
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අ. වෘත්තීම ආමත , ආගමිව  ේමවමන් ්හ ෆේශපේක  සමශ්ෆේෂවමන්ට 

්රණ තදනජ , බිම ගැන්වී් ්හ හිරිහැර  
 
1. ිදදහස් මාධය වයාපාරදේ කැදම්ම් කට ට මරණ තර්ජන  

ජූලි ලං 26 ලං ැන ලං දේ ලං ලඩැඩත් ලං ූ ලං මේධ්ය ලං ්ේව්ජාේැක් ලං අමතකමන් ලංමේධ්ය ලං ්ේව්ජාේැ  ලං ලඩ  ලංිර කල ව  ලං  ලධ ලං

තමන්  ලංදුධවතන  න් ලංමධය ලංතර්ාන ලංඑල්ක ලංව  ලංනැ ලංනිදත  ් ලංමේධ්ය ලංැයේලේධ ේ ලංවඩදම්මුව ස ලංනිනිල් ලං

ා   ්වධ ලං මතතේ ලං ලඩැීම . ලං උුව ර් ලං  දමක ලං ානමේධ්ය වීමන් ලං ්දතේ ලං  වො පීම ලං ලඩැඩත්වීම  ලං සූදේනමු ලං

වධන ලංකද ලංැඩමතිුවැක් ලංවමේව්පලල් ලංිරීමම ලං තකේ ලංදඩකීම ලං්ත ලංඒ ලංහිි නද ලංසම ධ ධ්  ලංදඩක්වීම ලං්දතේ ලං මම ලං

මේධ්ය ලං ්ේව්ජාේැ ලං තිළසි ේ ලංවඩදැේ ලං යබුණි. ලං '' ම  ලං සිදුම් ණ් ලංමේධ්ය ලංආ තන ලංැක  ලං මේධ්ය ලං ්ේව්ජාේැ ලං

හිි නද ලං අල ලං (නිදත  ් ලං මේධ්ය ලං ැයේලේධ ) ලං දඩු මු ලං ීම ලං ලඩ  ලං  දවක් ලං ලමයක් ලං ගතවී මන් ලං  ලං ලනිැි. ලං මේධ්ය ලං

ආ තන ලං ැක  ලං මේධ්ය ලං ්ේව්ජාේැ ලං හිි නද ලං දඩු මු ලං ීම ලං  දලඩ ව  ලං ලනිැ ලං ්ඩගූ ලං අාව ක් ලං ් කත ලං

දුධවතන ිරන් ලංඅමතේ ලංම ේ ලංනම ලංකුමක්දඩි ලංසමමනිැේ. ලංමේැ ලංතදුන්ැේ ලංිළ මන් ලං ලංඅනුව සැප ලංනිදත  ් ලංමේධ්ය ලං

ැයේලේධ  ලං මම ලංමේධ්ය ලං්ේව්ජාේැ ලංලඩැඩත්ම්ැ ලං තොත් ලංමේ ලංත  ලංවතැත් ලංවීම  ලංඉම ලං නො දන ලංනැ ලංිර කමන් ලං

ලඩතඩිළි  ලංව තමිරන් ලංඑව ලංඑල් ල් ලංම ලංතර්ාන  ලංව ේ. ලං  ලංමේැ ලංමධේ ලංදමන ලංනැ ලංලඩතඩිළි ැ ලංප්රවේ  ලංව ේ.1” 

මේධ්ය ලං ්ේව්ජාැ ලං අැ්න් ලං වී මන් ලං ලනිැ ලං නිනිල් ලං ා   ්වධ ලං මතතේ ලං  ැත ලං මධය ලං තර්ාන ලං ිුව ත් ලං

දුධවතන ලංිමුවමු ලං7ක් ලංලමය ලංකඩබී ලංිය ලංනැ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංරී   ලංසමසින් ලංනිකුත් ලංවධන ලංකද ලං  ලංතිළසි ලංදඩු මුීමමව ලං

්දතන් ලංසම . 2  ලං 

  

2. නීතීඥ සංගමදේ සභාපති  පසුපස තර්ජනාත්මක ලුහු බැදීමක් 

ජූලි ලං15 ලංැන ලංිළන ලංනීතීඥ ලං්ාගම ේ ලං්භේලය ලංඋපුල් ලංා සූරි  ලංමතතේ ලංලඩ  ලංගයනේැක් ලංය  ්  ් ලංනේදුනන ලං

වණ්මේ මක් ලං සමසින් ලං ( ම  ර් ලං ්ිවක ක් ලං ්ත ලං ත්රී ලං  ධ ද ලං ධක ක්) ලං  ලං ලුහුනඩද ලං ය ේ. ලං ා සූරි  ලං මතතේ ලං

නීය ේ ලංආිකලතය ලංඋල්කාඝය  ලංිරීමමප ලංැයැ  ්කේම  ලංප්රයලේදන ක් ලං ලංඅනිසි ලං ක් ලං  ොදේ ලංගඩනීම ලං්ත ලංශ්රී ලං

කාවේැ ලංුව  ලංප්රාේතන්ත්රැේද  ලං ් දේලේුවැ  ලංකක් ලංවීම ලංහිි නදැ ලංප්රනකැ ලං්ත ලංනිර්භීතැ ලංවතේ ලංවධ ලංිත. ලං

ා සූරි  ලංමතතේ ලං මු ලංහිි නදැ ලංඑිළනම ලංකු සදුැත්ත ලං ලොලීසි   ලංලඩකමණිි  ලංවධ ලංිය ලංනැ ලංනීයඥ ලං්ාගම  ලං

සමසින් ලං නිකුත් ලං ව  ලං මේධ්ය ලං නි වදන ව ලං ්දතන් ලං සම : ලං “සිසමල් ලං ්මේා ලං ්ාසමධ්ේනප ලං මේනැ ලං  කකමවමු ලං

ආධක්ෂවින් ලං්ත ලංධා  ලංසම වචන  ලංවධන ලංපුද්ගක න් ලංඅික ්ොිළසි ලං ලංවධන ලංසමිකමත් ලංධ ේැක් ලංඅහි ලංඅත් ලංදඩක් ලං

ිත් තතිප” ලං  ලංනීතීඥ ලං්ාගම ේ ලං්භේලය ලං ැත ලංඑල්ක ලංූ ලං මම ලංතර්ාන ලං  ලංශ්රී ලංකාවේ ව ලං  ලංනීය  ලං්ත ලං්ේම  ලං

බිදැඩමටම ලං ලංහිි නදැ ලං ලංලඩතඩිළි  ලං ලං්ාඥේැක් ලංනැ ලංඒ ලංනි වදන ේ ලංැඩඩි ලංදුධ ත් ලං්දතන් ලංසම ග3 

 ලං 

 

 

 

                                                 
1 http://srilankabrief.org/2014/07/lets-stand-together-death-threats-will-not-deter-us-fmm/#more-19110 
[accessed August 22, 2014] 
2 http://srilankabrief.org/wp-content/uploads/2014/07/Sri-Lanka-Brief-Alert-Press-Freedom-activist-
under-threat.pdf [accessed August 22, 2014] 
3 http://srilankabrief.org/2014/07/lawyers-collective-condemns-move-to-intimidate-the-president-of-the-
basl-and-calls-for-an-impartial-investigation/ [accessed August 22, 2014]  
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3. නීතීඥ සංගමදේ සභාපතිදේ ිදවස සැක කටයුතු පුේගලයන්දේ ිදරීක්ෂණයට ලක් 

දවයි.  

තකාගම ලං හි ක ේ ලං ිය ලං සි  ලං නිැ් ලං අ්ක ලං තදුනේ ලං  නොගත් ලං  ුව ස ලං ලඩිළව සැන් ලං ගඩැනිණු ලං නැ ලං නීතීඥ ලං

්ාගම ේ ලං්භේලය ලංා සූරි  ලංමතතේ ලංතකාගම ලං ලොලීසි   ලංව  ලං දැඩනි ලංලඩකමණිල් කන් ලං ලංිර ේ ලංසිටි ේ .4  ලං

ජූලි ලං15 ්ත ලං17 ලංැන ලංිළන න් කීම ලංා සූරි  ලංමතත ේ ලංඅ්ල්ැේීමන් ලංසමසින් ලං්ඩව ලං් කත ලං ුව සලඩිළව සැන් ලං

 ද ද නක් ලං නිීමක්ෂය  ලං වධ ලං ිය ලං නැ ලං ජූලි ලං 18 ලං ැන ලං ිළන ලං තකාගම ලං  ලොලීසි ේ ලං ් තන් ලං ව  ලං එම ලං

ලඩකමණි ල් ලං්දතන් ලංසම . ලං 

 

4. රායප්පු දජෝසප් රදගුට තුමාදේ වවරී සහගත කතාව සම්බන්ධදයන් පියවර ගන්නට තිබුණා - 

ආරක්ෂක දේකම්.  

ෛැීම ලං්තගත ලංවතේැ ලං න්න  ලංනිර්ැචන ක් ලංයබුයේ ලංනමු ලංතමේ  ලංධදගු ස ලංධේ ්පපු ලං ා ්්ප  ලංසම සද්ධ්ැ ලං

හි ැධ ලං ගඩනීම  ලං ගත ලං තඩිරැ ලං යබුණු ලං නැ ලංආධක්ෂව ලං අමේතයා  ලං  ල්වමු ලං  ග නේභ  ලං ධේාලක්ෂ ලං මතතේ ලං

 ේලි ලං කමධර් ලං පුැත්ලත ලං ්මග ලංව  ලං ්ේව්ජාේැවීම ලං ප්රවේ  ලං ව    . ලං ''ෛැීම ලං ්තගත ලං ප්රවේ  ක් ලං  න්න ලං

කුමක්දඩි ලං ැන්වධ ලංතදුනේ ලංගඩනීම ලංඉතේම ලංඅලතනිි. ලංඑ  ලංතදුනේගඩනීම ලං්දතේ ලංනිර්ැචන ක් ලංයබුයේ ලංනමු ලං

්ෑ තන ලංවේක ව  ලං ලධ ලංමම ලං ලංධදගු ස ලංධේ ්පපු ලං ා ්්ප  ලංසම සද්ධ්ැ ලංහි ැධ ලංඅධ ගන ලං''5 ලංධදගු ස ලංධේ ේ්පපු ලං

 ා ්්පප ලං දමක ලංානතේැ ේ ලංඅියැේසිවමු ලං්මුනන්ධ් ේන් ලංධා ේ ලංප්රයලත්ය ලං්ත ලංක්රි ේමේර්ග ලංහිි නදැ ලං

 ද්ය  ලං්ත ලංසම ද්ය  ලංආ තන ලංැක  ලංදන්ැකමන් ලංඍජුැම ලංධා  ලංසම වචන  ලංවධ ලංිත. ලංඔහු ලං දම  ලංසිසමල් ලං

්මේා ලං්ා්ද ේ ලං්භේලයද ලං ැි. ලං 

 

5. ප්රධාන විට ේධ මතධාරිදයක් බිය ගැන්වීමට ලත්සාහයක්    

ධා ේ ලං ිතඩමු ලං ක්රි ේවේධවමු ලං සම වචන  ලං වධන ලං ානමේධ්ය වීමන්ප ලං සිසමල් ලං ්ාසමධ්ේන ලං ක්රි ේවේීමන් ලං ්ත ලං

 ද් ලේකඥින් ලංබි  ලං ගඩන්වීම  ලං ධේාය ලං අු ග්රත  ලං ් කතැ ලං ැඩම් තනක් ලංක්රි ේත්මව ලං ැන ලං නැ ලං එක්්ත් ලං

ාේයව ලං ලක්ෂ ේ ලං ලේර්ලි මුන්ුව ලං මන්ත්රී ලං මාගක ලං ්මධවීධ ලං මතතේ ලං ලඩැීම . ලං එැඩනි ලං සිදුවීමු ලං ගයනේැක්ම ලං

සිදුවී ලංිය ලංනැත් ලංිතඩමු ලංක්රි ේවේීමන් ලංඔම්න් ේ ලංඅ්ල්ැඩසි න් ලංකැේ ලංබි  ලංගඩන්වීම  ලංව යුුව ලංවධන ලංනැ ලං

ඔහු ලං තැදුධ ත් ලං ලඩැීම . ලං ප්රවීන ලං ්ේ කතයධ්ධ  කු ලං ැන ලං ගේකමණී ලං සම න් ගොම ලං මතතේ ලං හිි නද ලං  තොධුව ස ලං

සමමීමම  ලං  ලං ලොලි්  ලංඅලධේධ් ලංසමමර් න ලංඅා   ලංසමසින් ලංඔහු ේ ලං ලංඅ්ල්ැඩසි න්  ලංදුධවතන ලංිමුවමු ලංකනේ ලංීම ලං

ිය ලංනැ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංකමධර් ලංැේර්තේ ලංව    .6  

 

                                                 
4 http://srilankabrief.blogspot.ro/2014/07/sri-lanka-unidentified-motorcyclists_20.html#more [accessed 
August 22, 2014] 
5 http://www.dailymirror.lk/top-story/49090-if-proven-i-will-resign-gota.html [accessed August 22, 2014] 
6 https://www.srilankamirror.com/news/16078-cid-operation-to-intimidate-critics-of-govt [accessed 
August 22, 2014] 
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ගාමිණී වියන්ෆගොඩ ප්රවීණ  චකකෆයු  හ   ප්රජාාතන්්රවාාදය ගගයන ්රියායචෆයි (ඡායාරූපය - ෆ ේහ් බුේ) 

 

6. රටින් පිටුවහේ වී සිටින සාම ක්රියාකාරිකදයු හට රටට ඇතුළු වීමට අවහිරතා   
 
්  ් රේලි ේ ව ලංවතැත් ලංැන ලංප්රව  ලංශ්රී ලංකේාිරව ලං්ේම ලංක්රි ේවේරිව  කු ලංැන ලං ලංක නල් ලං න ල ේ7 ලංමතතේ ලංසි  ලං

මැ  ලං අැ්න් ලං  ගෞධැ ලං දඩක්වීම  ලං ශ්රී ලං කාවේැ  ලං ලඩකමණීම ලං ්දතේ ලං වී්ේ ලං අ දුමු ලං ව  ලං අැ  ්කේ වීම ලං ඔහු  ලං

 නො  කුත් ලං ීමමේිරීමමු ලං  ලං ්ත ලං ප්රමේද න්  ලං තිහුය ලං ීමම  ලං සිදු ලං සම . ලං මී  ලං ැ්ධ ලං 20  ලං ලමය ලං  ලධ ලං

්  ් රේලි ේැ  ලං්ාක්රමය  ලංවී ලං මු ලංැන ලංසම  ලං්  ් රේලි ේු  ලං  ලංපුධැඩසිභේැ  ලංකනේ ලං ගන ලංිය ලං න ල ේ ලං

මතතේ ලං යුධ් ලං ්ම ේ ලං ්ත ලං ඉන් ලං ලනි ලං වේක  ලං ුව  ලං යුක්ය  ලං ්ත ලං ්ේධ්ේධයත්ැ  ලං මත ලං ලදනමු ලං ූ ලං ්ේම ක් ලං

 ැු  ැන් ලං්  ් රේලි ේැ ලංුව  ලං මන්ම ලංශ්රී ලංකාවේැ ලංුව ද ලං ලංක්රි ේවේීම ලං ලංූ ැිර. ලං ලංජූලි ලං1 ලංැන ලංිළන ලංඔහු ලං්ත ලං

ඔහු ේ ලංබිරිද ලංශ්රී ලංකාවේැ  ලංලඩකමණීම ලං්දතේ ලංවී්ේ ලංඅ දුමු ලංවධ ලංිත. ලංඔම්න් ලංඅන්තර්ාේක  න් ලංවී්ේ ලංඅ දුමු ලං

වධ ලං කමනිත්ුව ලංිර කල ිරන් ලංඔහු ේ ලං බිරිද ලං  ැත ලං වී්ේ ලං නිකුත් ලං ම්ැද ලං  ලං සි  ලං වී්ේ ලං කනේ ලං ගඩනීම  ලං  න ල ේ ලං

මතතේ  ලංිළන ලංිර කල ක් ලංනකේ ලංසිමටම  ලංසිදු ලංවී ලංිත. ලංඅැ්ේන ේීම ලං ලං ද් ලේන ලං්ේව්ජාේ ලං්ත ලංැඩමතිුව ලංආිළ   ලං

්තභේගී ලං  නොැන ලං නැ  ලං  ලං  වොන් ද්සි ලං ් කතැ ලං  ලං ඔහු ලං  ැත ලං වී්ේ ලං නිකුත් ලං වධ ලං ිය ලං නැ ලං  ලං තුව ලං දන්නේ ලං

ලේර් ැ ක් ලංඉන්   මු ලං ැත ලංිර ේ ලංසිටි ේ . ලං  ලං න ල ේ ලංමතතේ ලංශ්රී ලංකාවේැ  ලංලඩකම යන ලංුව ස ලංඔහු ේ ලං

මැ ේ ලංඅැමගුල් ලංව යුුව ලංිළන ලංිර කල ක් ලංප්රමේද ලංිරීමම  ලංද ලංසිදු ලංවී ලංිත. ලං 

 

ආ. අයහ්් ප්රවේශ ිරීමෆම් ිදයහ් ලේකාණණම ිරීමම්  

 

7. අේ ජසීරා වාර්තාකට  සී.අයි.ඩි දේ ප්රශ්ණ කිරීමට ලක් දවයි  

අුවත්ගම ලං ප්ර ද්  ේ ලං ිසමලී ලං ගි  ලං ාේයැේීම ලං  ව කතක  ලං ැේර්තේ ලං ිරීමම ලං ්මුනන්ධ්  න් ලං  ලං අල් ලං ාීමධේ ලං  ක ලං

 වො ප ලං අන්තර්ාේක ලං ානමේධ්ය විළ  කු ලං ැන ලං ිළු ක් ලං  ලං  වො ප ේ ලං මතතේ ගන් ලං අලධේධ් ලං සමමර් න ලං

                                                 
7 ෆ ොපෆේ ම තාෆේ ලිපි ියැවීණමට http://groundviews.org/author/lionel/ [accessed August 22, 2014] 
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අා   ලංමගින් ලංලඩ  ලංතතධක් ලංලමය ලංප්ර  ය ලංව  ලංනැ ලංඔහු ේ ලංනීතීඥැ ස ලංප්රවේ  ලංවධ ලංයබුණි. ලංඔහු ලංසමසින් ලංලක ලං

ව  ලංපුැත් ලංලත් ලංැේර්තේ ලංැක ලං්දතන් ලංූප ලංප්රචණ්ම ලංක්රි ේ ලංලඩැය ලංවේක  ලංුව  ලංසිදු ලංූ ලං ලංමධය ලං්ාණයේැ ලංතතම් ස ලං

වධ ලංගඩනීම ලං්දතේ ලං මු ලංප්ර  ය ලංිරීමම ලංසිදු ලංව  ලංනැ ලංබීබීසි ලං්න් ද්   ලං ැත ලංප්රවේ  ක් ලංවධකමන් ලං ලොලි්  ලං

ප්රවේ ව ලං ෂෂ න ලං ලොලි්  ලංඅිකවේීම ලංඅජිත් ලං ධ තය ලංමතතේ ලංිර ේ ලංසිටි ේ . ලංඅල් ලංාීමධේ ලංමේධ්ය ලංාේක  ලං්ත ලං

 වො ප ේ ලංමතතේ ලංඅතධ ලංලැත්නේ ලං්මුනන්ධ්  ලංහිි නද ලංඔහු ගන් ලංීමර්ඝ ලංැ   න් ලංප්ර  න ලංව  ලංනැ ලංඔහු ේ ලං

නීතීඥැ ස ලංතැදුධ ත් ලංප්රවේ  ලංව ත.8 

 

8. සමාජ ජාල වලට විට ේධව දැඩි ක්රියාමාර්ග   

ිතඩමු ලංවණ්මේ මු ලංප්රාේැන් ලංඅතධ ලං  ලංඅ්මගි  ලංැර්ධ්න  ලංවධන ලංඅධතිණින් ලංසම   ෂ  න්ම ලංති  ්ලිමු ලංප්රාේැ ලං

අතධ ලංප්රචණ්ත්ැ  ලංැර්ධ්න  ලංැන ලංආවේධ ේ ලංඅ්තය ලංලණිම්ම ලංඑ  ්එමුඑ  ් ලං්ත ලං්මේා ලංාේක ලංතධතේ ලං  නදේ ලං

තරින ලංනැත් ලංඒ ලංහිි නදැ ලං  ලංඅමේතයා  ේ ලංඅැධ්ේන  ලං  ොතිැ ලංිය ලංනැත් ලංආධක්ෂව ලංඅමේතයා  ේ ලං ැේ ලං

අමසම ේ ලං ලංදඩක්ම්ණු ලංනි වදන ිරන් ලංඅනුව ස ලංතගැේ ලංයබුණි. ලං ලංඑැඩනි ලංලණිම්ම ලංැක ලංිරසිදු ලං්තය තේැ ක් ලං

 නොමඩය ලං අතධ ලං ානතේැ ලං අතධ ලං අ්මගි  ලං ිය ලං ිරීම මු ලං ද් ව  ලං ්තගත ලං අධතිණින් ලං එැඩනි ලං අ්තය ලං

 තොධුව ස ලං නදේ ලංතරින ලංවණ්මේ මු ලං්ත ලංපුද්ගක න් ලං්මුනන්ධ්  න් ලංක්රි ේමේර්ග ලංගඩනීම  ලංඅදේක ලංආ තන ලං

දඩු ැත් ලංවධ ලංිතඩි ලංද ලං  ලංප්රචණ්ම ලංක්රි ේ ලංැක  ලං ල පවීම ලං ැු  ැන් ලං ලංඑැඩනි ලං ලංපුද්ගක න් ලංඅත්අමාගුැ  ලං

ගත ලංයුුව ලං ඩි ලංද ලංඑ ක ලං්දතන් ලංසම .9 

 

9. ලතුදර් දදමල ජනමාධයදදදීන්ට දකොළ  පැමිණීමට බාධා     

ජූලි ලං25 ලංධේත්රී/ ලං26 ලංලේන්දධ ලං වො ප ලංනකේ ලංලඩකම යකමන් ලංසිටි ලංඋුව ර් ලංානමේධ්ය ලං වීමන් ලං11 ලං ද නකු ේ ලං

ගමන ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං  ලොලීසි  ලං ්ත ලං බුද්ික ලං අා  ලං එවේනද්ධ්ැ ලංව  ලං  ම තයුමක් ලං මගින් ලං අැ කධ ලංවධ ලං යබුණි. ලං

 මොම්න් ලං වො ප ලංනකේ ලංලඩකම යකමන් ලංසිටි ේ ලංඩිජි ල් ලංමේධ්යවධය ේ ලංආධක්ෂේැ ලංහිි නද ලං්ේව්ජාේැක් ලං

්ත ලං ැඩමතිුවැක් ලං ්දතේ . ලං ප්රාේතන්ත්රැේද  ලං උ ද්ේ ලං ූ ලං ධිටි  ් ලං නව ලං ්ේමූ කව  ලං ්තේ ලං  ේලන  ලං මේධ්ය ලං

්මේා  ලං(Jaffna Press Club) ලංසමසින් ලං මම ලංැඩමතිුවැ ලං්ාසමධ්ේන  ලංවධ ලංයබුණි. ලංමේධ්ය ලංැතත්යව න් ේ ලං

 ්ැේධීන ලං්ේමූ කව ක් ලංැන ලං ේලන  ලංමේධ්ය ලං්මේා  ලංානමේධ්ය වීමන් ේ ලංනිභ්ේදන  ලං්ත ලංනක ලංගඩන්වීම ලං

අධතිණු ලංවධ ලංගත් ලංලි ේලිළාචි ලං්ාසමධ්ේන ිර.10 

 

10.  රජය විසින් සංවිධානය කළ කලහකාරී කේලියකින්  ජනමාධය වැඩමුළුවකට 

අවහිරතා   

 ේලන ේ ලංානමේධ්ය වීමන් ලං ැු  ැන් ලංජූලි ලං26 ලංැන ලංිළන ලංශ්රී ලංකාවේ ලංානමේධ්ය ලංආ තන ේ ලංීම ලංලඩැඩත්වීම  ලං

නි කමතැ ලංයබූ ලං ලංැඩමතිුවැ ලංවකතවේීම ලංවණ්මේ මක් ලංසමසින් ලංවමේව්පලල් ලංවධන ලංකද ලංඅතධ ලං ලංඑ ක් ලංධා  ලං

සමසින් ලං  ම ත ැන ලං කද ලං වකතවේීම ලං වණ්මේ මු ලං තධතේ ලං ානමේධ්ය ලං බි  ලං ගඩන්වීම ලං  ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං ැතත්තී  ලං

ානමේධ්ය වීමන් ලං ේ ලං්ාගම  ලංසමසින් ලං තකේ ලංදිරන ලංකීම. ලං ේලන ේ ලංානමේධ්ය වීමන් ලං ැු  ැන් ලංඩිජි ල් ලං

මේධ්ය ලං වධය ේ ලං නිධක්ෂිතතේැ ලං හිි නදැ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පුැත්ලත් ලං ආ තන ේීම ලං එිළන ලං ැඩමතිුවැක් ලං

                                                 
8 http://lankanewsweb.net/news/8130-cid-quizzes-al-jazeera-journalist [accessed August 22, 2014] 
9http://www.defence.lk/new.asp?fname=Strict_actions_against_social_disharmony_creators_20140802
_03 [accessed August 22, 2014] 
10 http://srilankabrief.org/2014/07/12-northern-sri-lankan-tamil-journalists-impeded/ [accessed August 
22, 2014] 
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ඉන්ෆ ෝම්                                      ශ්රී කාවේෆව සම්ම්තිය ම ්දනය ම                                    2014 ජූලි 
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ලඩැඩත්වීම  ලංසූදේනමු ලංවධ ලංයබුණි. ලං ව  ් ලංම්ැත් ලං26 ලංැන ලංිළන ලංඋදෑ්න ලං මම ලංැඩමතිුවැ ලංලඩැඩත්ම්ැ තොත් ලං

ආ තන   ලංලතධ ලං දන ලංනැ  ලංතර්ාන  ලංවධකමන් ලංධා  ලංසමසින් ලං්ාසමධ්ේන  ලංව  ලංවකතවේීම ලංවණ්මේ මක් ලං

ශ්රී ලං කාවේ ලං  ලං පුැත්ලත් ලං ආ තන ලං  ගොමනඩගිල්ක ලං ඉිළරිහි   ලං උද් ඝ ෂන ක් ලං ලඩැඩත් ලං වී . ලං ඔම්න් ලං සමසින් ලං

ැඩමතිුවැ ලංනැතේ ලංදඩමීම  ලං්ාසමධ්ේ වින්  ලංනක ලං ව සණි. ලං11 

 

 

ජූලි 26 වාන දින පාන්දච ගහතය ෆකෝදනා ල්ල  කචමින් තමන් බිය ගැන්වීණම පිළි ද වා ඕමන්ෆත් හිදී විෆචෝයය පාන  ෆදම  
ජානමායයෆදදීන් (ඡායාරූපය - ට්විටර්)  

 

11.  දදමල ජනමාධය දදදීන් සදහා පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීමට විට ේධව කලහකාරී පිරිස් 

අනතුට  හගවයි. 

''ආ  ත් ලං මු ලංැ ේ ලංැඩමතිුව ලංලඩැඩත්ම්ැ ලං තොත් ලංඅහි ලංනධව ලංකමනි් නි ලංිර න්න ලංඑලේ'' ලං ු  ැන් ලං ලංශ්රී ලංකාවේ ලං

පුැත්ලත් ලං ආ තන ේීම ලං ලඩැඩත්වීම  ලං සූදේනමු ලං වධ ලං යබූ ලං ැඩමතිුවැ ලං වමව්පලල් ලං ව  ලං ව තවේීම ලං

වණ්මේ  මු ලං නේ ව ේ ලං සමසින් ලං තර්ාන  ලං වධන ලං කීම. ලං ඔහු ලං  මු ලං ප්රවේ   ලං සිදු ලං වධන ලං කද් ද් ලං උුව ර් ලං

ානමේධ්ය වීමන් ලං ැු  ැන් ලංලඩැඩත්වීම  ලංසූදේනමු ලංවධ ලංයබූ ලංැඩමතිුවැ ලංසි කලත් ලංවධකමනි. ලංධ   ලංිරසි මු ලං

 ත  ලං  ්කේන ව ලං මැඩනි ලංැඩමතිුව ලංලඩැඩත්ම්ැ තොත් ලංඒැේ ලං ලංැඩ ඩක්වීම  ලංඔම්න් ලංඒ ලං  ්කේන   ලංලඩකම යන ලං

නැත ලංඔහු ලංතැ ලංදුධ ත් ලංඅනුව ස ලංතඩඟවී . ලං මම ලංප්රවේ ප ලං දම  ලංානමේධ්ය වීමන් ලංශ්රී ලංකාවේ ව ලං වොතඩනව ලං

 ත  ලං  මැඩනි ලං ැඩමතිුව ලං ්දතේ ලං ්තභේගී ලං ම්ැ තොත් ලං ඔම්න්  ලං සම සද්ධ්ැ ලං ප්රචණ්ම ලං තඩසිීමම  ලං ලැේ ලං ඔම්න් ලං

සූදේනමු ලංනැ  ලංව  ලංලඩතඩිළි  ලංඅනුව ස ලංතඩගවීමක් ලංසම .12  

 

                                                 
11http://srilankabrief.org/2014/07/sabotage-of-media-workshop-and-death-threats-are-govt-orchestrated-
slwja/#more-19122 [accessed August 22, 2014] 
12 http://srilankabrief.org/2014/07/dont-say-we-are-bad-boys-next-time-thugs-warn-to-slpi/#more-19126 
[accessed August 22, 2014]  
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video ෆද ක තිච දර්ශනය (ඡායාරූපය - SLB) 

 

12.  ජනමාධයදදදීන් දපොලීසියට කැදවයි  

ජූලි ලං26 ලංැන ලංිළන ලංලඩැඩත්වීම  ලංසූදේනමු ලංවධ ලංයබූ ලංානමේධ්ය ලංැඩමතිුවැ ලං්දතේ ලංලඩකම යකමන් ලංසිටි ලංතමන්ැ ලං

තතිදේැ ලං සමසින් ලං බි  ලං ගඩන්වීම  ලං සම සද්ධ්ැ ලං සම ධ ධ්තේැ ව ලං නිධත ලං ම්ණු ලං උුව ස ලං ානමේධ්ය වීමන් ලං ප්ර  න ලං

ිරීමම ලං ්දතේ ලං ්මන්ෛත ලං  ලොලීසි   ලං වඩඳැු  ලං කඩබී . ලං සම ධ ධ්තේැ ේ ලං නිධත ලං ූ ලං ානමේධ්ය වීමන් ලං 7 ලං

 දනේ ලං ම  ් ලංප්ර  ය ලංිරීමමු ලං්දතේ ලංවඩදැේ ලංිය ලංනැ ලංඑක් ලංමේධ්ය විළ  කු ලංසි  ලං සම ර් ලංලණිම්ම ව ලංදක්ැේ ලං

යබුණි.13 

 

13. ජනමාධයදදදීන් බියගැන්වීම සහ ලුහුබැඳ යාම  
 

නීය ලං සම ධ ධීැ ලං ධදැේ ගන ලං සිටින ලං අලි ලං ලඩ ම්න් ලං ය ද නකු ලං හිි නද ලං ැේර්තේ ලං ිරීමම  ලං උත්්ත ලං ව  ලං

ානමේධ්ය වීමන් ලං  ද ද නකු  ලං බි  ලං ගඩන්වීමුප ලං තර්ාන ලං ්ත ලං ලතධ ලං ීමමු ලං ැක  ලං තිහුය ලං ීමම  ලං සිදු ලං සම . ලං

ලන්නිහිටි ේ ලංහි කටි ලං දම්ධමු ලං ැ තධ ලංනඩමය ලංලන්්ක ක ලංධදැේ ගන ලංසිටින ලංඅලි ලංලඩ ම්න් ලංය දනේ ලංහිි නද ලං

 ්ො ේ ලං නඩලීම  ලං ානධ  ලං පුැත්ල ත ක ලං මේධ්ය වීම ලං  ේමල් ලං ලි නේධ්ජචි ලං ්ත ලං ිළැින ලං පුැත්ල ලං ත ක ලං

මේධ්ය වීම ලංඋ ද්නි ලංචන්ද්රසිරි ලං  ලං න ලංමතත්ැ ස ලංජූලි ලං18 ලංැන ලංිළන ලංඅදේක ලංලන්්ක ලං ැත ලං ගො  ් ලංිත. ලංඑ කීම ලං

ලන්් ල් ලංරැ  ්ැ ලං සිටි ලංහිරි්  ලං සමසින් ලං ේමල් ලංලි නේධ්ජචි ලංමතතේ  ලංතර්ාන  ලංවධ ලංලන්් කන් ලංඑ ැේ ලං දමේ ලං

ිය14 ලං අතධ ලං උ ද්නි ලං චන්ද්රසිරි ලං මතතේ  ලං ඔම්න් ලං දමේ ලං ගඩසූ ලං ගල් ලං ලතධැල් ලං ැඩීම ලං ුවැේක ලං සිදු ලං සම . ලං උ ද්නි ලං

චන්ද්රසිරි ලංමතතේැ ලංලනිැ ලං ධ තල් ලංගත ලංවධන ලංකීම. ලං මු ලංහිි නද ලංැේර්තේ ලංිරීමම  ලංලඩකමණි ලංතැත් ලංමේධ්ය වීමන් ලං

10 ලං ද නකු ලං මම ලංහිරි් ලංසමසින් ලංඅැ කධ ලංවධ ලංිත.15 

 
 
 

                                                 
13  http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=11670 [accessed August 22, 2014] 
14 මූ ාශ්ර - ජානච  පුවාත්පෆත් කර්තෘ හමග කළ හාකච්ඡාවා , 2014 ජූලි 27 ජානච  පුවාත්පෆත් 3 පිටුවා.  
15 http://www.divaina.com/2014/07/19/news25.html [accessed August 22, 2014] 
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14. දදමළ ජනයාදේ ඉඩම් අේලා ගැනීම පිළිබද වාර්තා කළ ජනමාධයදදදීන්ට තර්ජන  

ශ්රී ලංකාවේ ලංනේසමව ලංතතිදේැ ලංසමසින් ලංවධු  ලංකනන ලංමඩනීමු ලංව යුුව ලංනි්ේ ලං දම  ලංාන ේ ේ ලං ලෞද්ගලිව ලංඉමමු ලං

තර්ාන   ලංකක් ලං වී ලංිය ලං නැ ලං  ඩකමල් ලං ගේර්ඩි න් ලංපුැත් ලං ලත ලං ැේර්තේ ලංව    . ලං ධා  ලං සමසින් ලං අත්ලත් ලංවධ ලං

ගඩනීම  ලංසූදේනමු ලංැන ලං දම  ලංාන ේ ේ ලං ලෞද්ගලිව ලංඉමමුැක ලංකමු මු ලංව යුුව ලංවධකමන් ලංසිටි ලංශ්රී ලංකාවේ ලං

නේසමව ලංතතිදේැ ලංාේ ේරූල ලංගත ලංිරීමම  ලං්ත ලංඒ ලංහිි නද ලංැේර්තේ ලංිරීමම  ලංඋත්්ත ලංව  ලංමේධ්ය වීමන්  ලංතර්ාන ලං

එල්ක ලං ූ නැ ලං උද න් ලං පුැත්ලත ලං ැේර්තේ ලං ව    . ලං මේධ්ය වීමන් ේ ලං ාේ ේරූල ලං ගනිකමන් ලං  ලං “ මු ලං අ ්ප ලං

ව ේල . ලං ම ක ලංාේ ේරූල ලංගඩනීම ලංතතනමු.” ලං ු  ැන් ලං ලංනසමව ලංතතිදේ ලංනිකධ්ේරි  ක් ලංසමසින් ලංඅනුව ස ලංතගැේ ලං

ිත.16 

 

15. මන්නාරදම් ජනමාධයදදදිදයුට තර්ජනය  

මන්නේධ මු ලං දම  ලංාේයව ලංානමේධ්ය විළ  කු ලංැන ලංඑ  ්.ආර් ලංකඩමුනර්  ලංමතතේ  ලංශ්රී ලංකාවේ ලං ලොලීසි ේ ලං

ත්ර  ්ත ලංසමමර් න ලංඅා   ලංසමසින් ලංජූලි ලංමේ් ේීම ලංද ලංිළගින් ලංිළග ම ලං කරිතඩධ ලංලතිණුැන ලංකීම. ලංසිාත කන් ලංලි ඩම්ණු ලං

උල ද  ් ලං ් කත ලංලිහි ක් ලංමගින් ලංජූලි ලං 14 ලං ැන ලං දේ ලං  ලං  වො ප ලංහි කටි ලංත්ර  ්ත ලංසමමර් න ලංඅා  ේ ලං ලනී ලංසිටින ලං

 ක් ලං කඩමුනර්  ලං මතතේ ලං   ලං දඩු මු ලං ීම ලං ිත. ලං කඩමුනර්  ලං මතතේ ේ ලං සමදුත් ලං තඩලඩල් ලං  ලං ගිණු මන් ලං  ඩම්ණු ලං

ප්රැතය ක් ලං ඩ්ප ලංවධ ලංිය ලංනැ ලංිර කමන් ලං දැඩනි ලංැතේැ ත් ලංඔහු ේ ලං සමදුත් ලංතඩලඩල් ලං  ලං ගිු  ම ක ලං ධත්ය ලං

අාව  ලං ති  ලංවධන ලං ක් ලංඔහු  ලංදඩු මු ලංීම ලංිත. ලංකඩමුනර්  ලංමතතේ ලං ලංල ති ලංැතේැ  ලංත්ර  ්ත ලංසමමර් න ලංඅා   ලං

සමසින් ලංප්ර  න ලංව    ලං2013 ලංැ් ර් ලං ද්ඩමුනර් ලං09 ලංැන ලංදේ . ලං ලංප්ර  න ලංිරීමම ලංඅතධුවධීම ලංබුද්ික ලංඅා  ලංනිකධ්ේීමන් ලං

සමසින් ලංකඩමුනර්  ලංමතතේ ලංසමසින් ලංැේර්තේ ලංවධ ලංිතඩි ලංලැ්කමන් ලංප්රැතත්ය ලංැේර්තේ ලං40ක් ලංලමය ලං ලන්ැේ ලංිත. ලං

ඔහු ලංසමසින් ලං දුධවත න න් ලං්මුනන්ධ් ලංූ ලං පුද්ගක න් ේ ලං දුධවතන ලංඅාව ලංකඩි  ්ුවැක්ද ලංත්ර  ්ත ලං සමමර් න ලං

අා  ේ ලංනිකධ්ේීමන් ලංසමසින් ලංඉිළරිලත් ලංවධ ලංිත.17  

 

16. ජනමාධයදදදීන් බිය ගන්වා අධිකරණදයන් පිට මං කරයි  

අම් සදු ලං11 ලං්ත ලං9ක් ලංැන ලං දම  ලංගඩතඩණු ලං තින් ලං ද ද නකු  ලංවෛධනගර් කීම ලං ලං  ලං්මූත ලං  ්ත්රී ලං ලංෂණෂයව  ලං

කක්ිරීමම ලංජූලි ලං25 ලං ැන ලංිළන ලංඅිකවධය ේ ලංසමභේග ලං ැකමන් ලංයබුය ලංඅැ  ්කේ ැ ක ලංීම ලංආධක්ෂව ලංතතිදේැන් ලං

සමසින් ලංානමේධ්ය වීමන්  ලංතර්ාන  ලංවධ ලංඅිකවධය  න් ලං ලංල ැේ ලංතඩධ ලංයබුණි. ලං ලං මම ලං  ්ත්රී ලංෂණෂය ලංසිදුවීම ලං

නේසමව ලං තතිදේ ලං ලේකන  ලං    ත් ලං  ලං සිදුූැිර. ලං  ලං සිසමල් ලං ිදුකමන් ලං ්ඩධනිණු ලං ආධක්ෂව ලං තතිදේ ලං නිකධ්ේීමන් ලං

ානමේධ්ය වීමන් ේ ලංවඩමධේ ලං්ත ලංාාගම ලං දුධවතන ලංලඩතඩධ ගන ලංාේ ේරූල ලංමවේ ලං දමේ ලංිත. ලං  මු ලංසිදුවීමු ලං

්මුනන්ධ්  න් ලංිරසිදු ලංප්රැතත්ය ක් ලංල  ලං නොවධන ලං මන් ලංමේධ්ය වීමන්  ලංදඩු මු ලංීම ලංිය ලංඅතධ ලංනුවැ  ලං

අදේක ලංගඩතඩණු ලං තින් ේ ලං දමේහි න්  ලංතිදල් ලංීමම  ලං   ානේ ලංවධ ලංනුවැ ලංඅත ලංතඩධ ලංදමන ලං ක් ලංතර්ාන  ලං

වධ ලංිත ලං . ලංශ්රී ලංකාවේ ලංනේසමව ලංතතිදේ ව ලං11 ලං ද නකු ලං මම ලං්මූත ලං  ්ත්රී ලං ෂණෂය   ලං්මුනන්ධ් ලංවී ලංිය ලංනැ ලං

ිර ඩ ව.18 
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18 http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=11637 [accessed August 22, 2014] 
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17.  පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ජනමාධයදදදීන්ට සිදුවූ ප්රහාර  ආරක්ෂක හමුදා ප්රතික්දෂ ප 

කරයි   

අිකන්ේ ලං පුැත්ල ත් ලං ල ූ ලං ැේර්තේැව  ලං අු ැ ලං “ලනිගි  ලං ැ්ධ ලංිර කල  ලං ුව  ලං ානමේධ්ය වීමන්  ලංිරසිදු ලං

ප්රතේධ ක් ලංඑල්ක ලංවී ලංනඩතඩි”19 ලං ු  ැන් ලංආධක්ෂව ලංඅමේතයා   ලං ැු  ැන් ලංවතේ ලංවධකමන් ලං ලංආධක්ෂව ලං

මේධ්ය ලං ප්රවේ ව ලං බ්රි ේඩි ර් ලං  සැන් ලං ැනිගසූරි  ලං මතතේ ලං ප්රවේ  ලං වධ ලං ිත. ලං එම ලං ප්රවේ    ලං තේත්ලසින්ම ලං

 ැන්  ලං ක් ලං2014 ලං්ත ලංඊ  ලං ලධ ලංැර්ෂ ලංැකීම ලංානමේධ්ය වීමන් ලං ැත ලං නො  කුත් ලංආවේධ ේ ලංප්රතේධ ලං

ගයනේැක් ලංඑල්ක ලංවී ලංිය ලංඅතධ ලං නො තොම ක් ලං්මුනන්ධ්  න් ලං ලොලි  ් ලං ලඩකමණිි  ලං් තන් ලංවධ ලංිත. ලං ලං

එැඩනි ලංප්රතේධ ලං මම ලංැේර්තේ ව ලං්ත ලංලනිගි  ලංමේ්ැක ලං“ශ්රී ලංකාවේ ව ලංසම්ාතිය  ලංමර්දන ” ලංැේර්තේැන් කද ලං

්දතන් ලංවී ලංිත. ලං 

  

18.  යාපනදේදී දදමල චිත්රපටයක් තර්ජනයට ලක් දද  

උුව ර් ලංවතැත්ැන ලංකමනිනින් ේ ලංවතසමත ලංහිි නද ලං්ව්  ලංූ ලංචිත්රල  ක් ලංැන ලං“මේ ස ලංතදමු” ලංචිත්රල  ලං  ලං ලන්වීම ලං ලං

 ේලන  ලං ලොලීසි  ලංසමසින් ලංවමේව්පලල් ලංවධ ලං දඩමූ ලංනැ ලංනිෂ ලේදව ලංඑ  ්. ලං ධමනන් ලංමතතේ ලංමේධ්ය   ලංිර ේ ලං

සිටි ේ . ලං  ලොලීසි  ලං චිත්රල   ලං දර් න ලං ූ ලං  ේකේැ ලං  ැත ලං ිුවුව ලං වීප ලං චිත්රල   ලං ්ත ලං  ප්රොාක් ධ  ලං ්මග ලං

ධමනන් ලංමතතේැ ලං ද ලං  ලොලීසි  ලං  ැත ලංරැ ගන ලං ගෝ  ලංිත. ලං ධමනන් ලංමතතේැ ලං එිළනම ලංනිදත  ් ලංවධ ලං  ැේ ලං

ිතත් ලංචිත්රල  ලංආමුලන්න ලංනිදත  ් ලංවධ ලං නොමඩත. ලංනේදුනන ලංපුද්ගක න් ලංසමසින් ලංතමේ  ලංතර්ාන  ලංවධ ලංබි  ලං

ගඩන්ූ ලංනැත් ලං්ත ලංතමේ  ලංබි  න් ලංවතැත් ලංවීම  ලංසිදු ලංවී ලංිය ලංනැත් ලංධමනන් ලංමතතේ ලංබීබීසි ලංසිාතක ලං  ්ැ   ලං

ප්රවේ  ලං වධ ලං යබුණි.20 සමිකමත් ලං අැ්ධ ක් ලං කනේ ලං  නො ගන ලං චිත්රල   ලං දර් න  ලං ිරීමම ලං  ත ුව ැන් ලං

නිෂ ලේදවැධ ේැ ලං අත්අමාගුැ  ලංගත් ලංනැත් ලංඔහු  ලංඒ ලං හිි නද ලං අනුව ස ලංතගැේ ලං ඔහුැ ලංනිදත  ් ලංව  ලංනැත් ලං

ආමුලන්න ලංඔහු ලං ැත ලංලනිැ ලංකනේ ලං දු  ලංිය ලංනැත් ලං ලොලීසි  ලංප්රවේ  ලංව    . ලං ව  ් ලං ැතත් ලංචිත්රල   ලං

දර් න  ලංිරීමම ලං්දතේ ලංඅැ්ධ ලංකනේ ලංගඩනීම  ලංාේයව ලංචිත්රල  ලංආ තන  ලං ැත ලංගි ත් ලංඑැඩනි ලංඅැ්ධ ක් ලං

අැ ය ලං නොැන ලංනැ ලංතමන්  ලංඑ කීම ලංදඩු මු ලංදුන් ලංනැ ලංධමනන් ලංමතතේ ලංප්රවේ  ලංවධ ලංසිටි ේ . ලං 

 

19. ආගමික දපොලීසිය චිත්රපටකට දවු පසුපස  

ිරසි මු ලංආගකමව ලංවණ්මේ මක් ලංසමසින් ලං ගොු  ලංවධන ලංකද ලංලඩකමණිල්කව  ලංඅදේ ැ ලංප්රවේ  ක් ලංකනේ ලං දන ලං

 මන් ලංතමන් ගන් ලංව  ලංඉල්ලීම ලංප්රයක් ෂ ල ලංවධන ලංනැ ලං ලං නෞද්ධ් ලංව යුුව ලංඅමේතයා  ේ ලංහි කටි ලංආගකමව ලං

ගඩටුමු ලංහිි නද ලංසම   ෂ ලං ලොලි්  ලංඅා  ේ ලංප්රධ්ේනී ලංනි   ාය ලං ලොලි  ් ලංඅිකවේීම ලං ැත ලංලිහි ක් ලං  ොති ලංවධකමන් ලං

චිත්රල ව ස ැකු ලං ්ත ලං  ල්ණව  කු ලංැන ලං සිරිමල් ලං සම ෂසිාත ලං මතතේ ලංිර ේ ලං සිටි ේ ලං  . ලං “ ම  ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං

ආණ්ුවක්රම ලංැයැ  ්කේ ැන් ලංකනේ ලං ීම ලංිය ලංඅදත  ් ලං ප්රවේ  ලංිරීම මු ලං අිය  ලං  ලංනින්ිළත ලං ක් ලංඋල්කාඝය  ලං

ිරීමමක්. ලං ච දනේ ව ලං්දතන් ලංැන ලංආවේධ ේ ලංචිත්රල  ක් ලංමේ ලංසමසින් ලංනිෂ ලේදන  ලංවධ ලංනඩතඩ. ලං ලංනිකුත් ලංවධ ලං

ිත් ත් ලංචිත්රල   ලංහිි නද ලංමේධ්ය ලංප්රවේ  ක් ලංලමයි. ලංමේධ්ය ලංප්රවේ   ලංනිකුත් ලංිරීම මන් ලංලනිැ ලංආගකමව ලං

අන්තැේීමන් ගන් ලංඑල්ක ලංූ ලංතර්ාන ලංනි්ේ ලංම ේ ලංආධක්ෂේැ ලං්දතේ ලං්ඩගවී ලංසිටින්න  ලංසිදු ලංම්යේ.”21 ලං ඩි ලං

ඔහු ලංතැදුධ ත් ලංිර ේ ලංසිටි ේ ලං . 

                                                 
19 http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=107618 
[accessed August 22, 2014] 
20 http://www.bbc.co.uk/sinhala/sri_lanka/2014/07/140728_lanka_ramanan_film.shtml [accessed August 
22, 2014] 
21  http://srilankabrief.org/2014/07/religious-police-hunting-a-film-maker/ [accessed August 22, 2014] 
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ඉන්ෆ ෝම්                                      ශ්රී කාවේෆව සම්ම්තිය ම ්දනය ම                                    2014 ජූලි 
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ඇ. රැස්වීදම් ිදදහස ිදයහ් ලේකාණණම ිරීම්  

 

20. “තවත් කළු ජූලියක් එපා” වයාපාරයට දපොලීසිදයන් බාධා 

්ම ලං අිය  ලං ැයේලේධ  ලං සමසින් ලං ජූලි ලං 23 ලං ැන ලං ිළන ලං ිළැින ලං පුධේ ලං ්ාසමධ්ේන ලං වධ ලං යබුණු ලං දඩු ැත් ලං ිරීම මු ලං ලං

ැඩම් තන් ලං මේකේ ැන් ලං එවක් ලං ූ ලං  වො ප ලං 08 ලං  නොරැල් ල් ලං ීම ලං ලඩැඩත්ම්ණු ලං අත්්න් ලං ැයේලේධ ව  ලං

 ලොලීසි  ලංසමසින් ලංනේධ්ේ ලංලතිණුැන ලංකීම. ලං නොරැල්ක ලංප්ර ද්  ේීම ලං්ම ලංඅිය  ලං ලංැයේලේධ  ලංසමසින් ලංඋදෑ්න ලං9  ලං

ලමය ලං  ලං “තැත් ලං වුව ලං ජූලි ක් ලං එලේ” ලං  ලං නමු ලං ූ ලං ැඩම් තන ලං ආධමුභ ලං වධ ලං ිය ලං අතධ ලං එ කීම ලං  නොරැල්ක ලං

 ලොලීසි ේ ලංනිකධ්ේීමන් ලංලඩකමය ලංැඩම් තන ලංනැත්ැන ලං ක් ලං ලං්ත ලං ලංප්රචේධව ලංදඩන්වීම ලංඉැත් ලංවධන ලං ක් ලං

දන්ැේ ලං ිත. ලං ලනිැ ලං  ලොලීසි  ලං සමසින් ලං ප්රචේධව ලං දඩන්වීම ලං නකතත්වේධ  න් ලං ඉැත් ලං වධ ලං ිය ලං අතධ ලං

ැඩම් තන ලං්ාසමධ්ේන  ලංව  ලං්ම ලංඅිය  ලංැයලේධ ේ ලං්ේමේජිව න් ලංඅත්අමාගුැ  ලංගඩනීම  ලංසූදේනමු ලංවී ලං

ිත.22 වුව ලංජූලි  ලං ු  ැන් ලංතඩිළන් ැන් න් ලං දම  ලංපුධැඩසි න් ලංසම ේක ලං්ාණයේැක් ලංඝේතන  ලංවධකමන් ලං

ඔම්න් ේ ලං  ද්ලක ලං සමනේ  ලං වධකමන් ලං 1983 ලං ශ්රී ලං කාවේ ව ලං සමසමධ් ලං ල ේත් ලං ැක ලං ිසමලී ලං ගි  ලං ාේයැේීම ලං

 වො තක ි. ලං 

   

21. විදරෝධතාවයකට සහය දීම දහ තුදවන් දදමල දේශපාඥදයක් පීඩන වලට ලක් දද  

ඉමමු ලං සි  ලං සි  ලං ඉමම ලං මඩනීම  ලං කමනින් ද  සැන් ලං ලඩකමණීම ලං ්මුනන්ධ්  න් ලං සම ධ ධ්තේැ ේ ලං   දුණු ලං

 දම  ලං ාේයව ලං මැව  ලං  තන්මධේ්ජචි ලං ප්රේ ද්ය  ලං ්භේ ව ලං ්මේජිව  කු ලං ැන ලං ධේ්ි ේ ලං

 ති වන්ත්රමුහිෛක ලං මතතේ ලං ්ත  ලං ීමම ලං නි්ේ ලං ඔහු ේ ලං බිරිද ලං  ැත ලං බුද්ික ලං අා  ලං ්ේමේජිව න් ලං සමසින් ලං

ුවැක්වැක් ලංඑල්කවධ ලංබි  ලංගන්ැේ ලං  ලංඔහු ේ ලං ද්ල  ලංැක  ලංද ලංතේනි ලංසිදු ලංවධ ලංිත. ලං ේලන  ලංිළ  ්්රික්ව ේ ලං

කම සනිසමල් ලංප්ර ද්  ේ ලංඒ ලං9 ලංමේර්ග   ලං ේනදැ ලං මු ලංසිදුවීම  ලංඅදේක ලංඉමම ලංහි ක ේ ලංිත. ලං ති වන්ත්රමුහිෛක ලං

මතතේ ලංසම ධ ධ්තේැ   ලං්තභේගී ලං ැකමන් ලංසිටි ලංඅතධුවධ ලංිරසි වමු ලංවණ්මේ මක් ලංඔහු ේ ලංනිැ්  ලංිුවුව ලංවී ලං

ඔහු ේ ලංනඩාකු ලං ලොත් ලං්ත ලංඉමමු ලංඔ්පපු ලංැක  ලංගිණි ලංතනේ ලංිත.23 

 

22. යාපනදේ පැවැත්වීමට ිදයමිතව තිබූ ජාතික ධීවර සහදයෝගීතාවදේ රැළියට තහනමක්   

ාේයව ලං ධීැධ ලං ්ත   ගීතේැ  ලං (NAFSO) ලං සමසින් ලං  ේලන ේ ලං ීම ලං ්ාසමධ්ේන  ලං ව  ලං සම ධ ධ්තේ ලං රැි  ක් ලං

 ලොලීසි ේ ලං ඉල්ලීම ලං මත ලං  ලං අිකවධය  ලං සමසින් ලං තතනමු ලං ව    . ලං ධා   ලං කනේ ලං ීම ලං ිය ලං නිර් ද්  ලං 10 

ක්රි ේත්මව ලංවධන ලං ක් ලංනක ලංිරීමම  ලං්ත ලං ේලන  ලං ිළ  ්්රික් ලං ල්වමුැධ ේ ලං  ැත ලං ලත්්මක් ලංනේධ ලං ීමම ලං

්දතේ ලං මම ලංජූලි ලං15 ලංැන ලංිළන ලං ේලන  ලංන  ් ලංනඩැුවමුල  ලංඉිළරිහි ීම ලං මම ලංසම ධ ධ්තේ ලංරැි   ලංලඩැඩත්වීම  ලං

සූදේනමු ලංවධ ලංයබුණි. ලංරැලි  ලංමගින් ලංමතානතේැ  ලංඅැ කධතේ ලංසිදුසම  ලංතඩිර ලංනැ ලංදක්ැකමන් ලං ලොලීසි  ලංසමසින් ලං

 මම ලංඅිකධවය ලංනි   ග  ලංකනේ ලං ගන ලංයබුණි. ලං ලංරැි   ලංලඩැඩත්වීම  ලං නොතඩිර ලංවීම ලං ත ුව ැන් ලංරැි    ලං

්තභේගී ලංවීම  ලංලඩකමණි ලංසි  ලංගයනක් ලංාන ේ ලං ේලන  ලංවීධසිාතමු ලං ේකේ වීම ලංරැ  ්වීමක් ලංලඩැඩත්ූත.24 

 

                                                 
22 http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11771:equal-rights-
awareness-campaign-disrupted-by-police&catid=35:local&Itemid=48 [accessed August 22, 2014] 
23 http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37309 [accessed August 22, 2014] 
24http://www.lankasrinews.com/view.php?22AOlv2acT5YAe4e4yMCc02aAmB3dd3PBmc30366AY2e4U
Y5f0ca2lOed3 [accessed August 22, 2014] 
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රැළිය ත නම් ිරීෆමන් නිහා ඒ ෆවානුවාට පැවාැත්වුණු රැහ්වීණමට හ භාගී වූ ජානයාෆගන් ෆකොටහේ (ඡායාරූපය- LankaSri) 

 
ඈ.  ්්ේග්ෆේ  ිදයහ් ලේකාණණම ිරීම් (රේ.ෆ ො.්ා. බිමගැන්වී් ්හ නීය  

පැ වී්) 
 

23. රාජය දනොවන සංවිධාන වලට ජනමාධය සම්බන්ධ කටයුතු තහනම් කිරීම    

ආධක්ෂව ලංඅමේතයා   ලං   ත් ලංලැයන ලං ධේාය ලං  නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංහිි නද ලං  ල්වමු ලංවේර් ේක  ලංනිකුත් ලං

වධන ලංකද ලංචක්ර ල්ණන ව 25  ලංඅු ැ ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංැක  ලංමේධ්ය ලං්ේව්ජාේ ලංලඩැඩත්වීමප ලංමේධ්ය ලං

ප්රවේ  ලංනිකුත් ලංිරීමම ලං්ත ලංානමේධ්ය වීමන් ලං්දතේ ලංපුහුණු ලංැඩමතිුව ලං්ාසමධ්ේන  ලංිරීමම ලංතතනමු ලංවධ ලංය ේ. ලං ලං ලං

ශ්රී ලංකාවේ ලංනීතීඥ ලං්ාගම   ලං අු ැ ලං  ලං “ මම ලංචක්ර ලං ල්ණන ේ ලං අන්තර්ගත  ලං්ත ලංඉන් ලංගමය ලංැන ලංව සණු ලං

ආණ්ුවක්රම ලංැයැ  ්කේ ව ලං්  ලංැන ලංලරි්ජ ේද ේ ලං්දතන් ලංධේාය ලංප්රයලත්ය ලංහිි නද ලංමූකධ්ර්ම ලංැක  ලංල තඩනි ලං

ැන ලං අතධ ලංආණුුවක්රම ලං ැයැ  ්කේ ව ලං 14 ලං ැන ලං ැගන්ය  න් ලං කනේ ලං ීම ලං ිය ලං  ලං අදත  ් ලං ප්රවේ  ලංිරීම මු ලං ්ත ලං

භේෂය ේ ලං නිදත්ප ලං එක් ලං රැ  ්වී මු ලං ්ත ලං ්මේගම ේ ලං නිදත්ප ලං රැිර ේැව ලං නි ඩලීම  ලං ිය ලං නිදත් ලං ලං

උල්කාඝය  ලංිරීමමිර. ලං ම  ලං ැනත් ලංිරසිැක් ලං නොැ ලං්මේා  ලංුව  ලංබි  ලංැපුධැේ ලංඒවේිකලය ලංලේකන  ලංතැ ලං

තැත් ලං  ක්යමත් ලං කීීමම ලං ්දතේ ලං සමවල්ල ලං අදත  ් ලං නිතම ලං ිරීම මු ලං උත්්ේත ිර.”26 ලං  ව  ් ලං ම්ැත් ලං ධේාය ලං

 නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංධේශි ක් ලං වො පීම ලංලඩැඩත්ම්ණු ලංසම ධ ධ්තේැ වීම ලං මම ලංචක්ර ලං ල්ණන  ලංප්රසිද්ික ේ ලං

ගිණි ලංතනේ ලංඑ  ලංප්රයක් ෂ ල ලංවධන ලංකීම.27 

 

24. ඇතැම් රාජය දනොවන සංවිධාන ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් යැයි  අගමැති කියයි   

යුධ් ලං්ම ේීම ලංිතඩමු ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංඑල්.මට.මට.ඊ ලං්ාසමධ්ේන   ලංආයුධ් ලං්ත ලංමග ලන්වීමු ලංකනේ ලංීම ලං

ිය ලං නැ ලං  ලං අග්රේමේතය ලං ද.ති ලං ා ධත්න ලං මතතේ ලං ප්රවේ  ලං ව    . ලං ඔහු ලං  මු ලං නැ ලං ිර ේ ලං සිටි ේ ලං ආධක්ෂව ලං

අමේතයා  ේ ලං ලංධේ. නො.්ා ලංහිි නද ලං ල්වමු ලංවේර් ේක  ලංසමසින් ලංනිකුත් ලංව  ලංචක්ර ල්ණන  ලං්මුනන්ධ්  න් ලං

ිය ලං ූ ලං  ලං මත ේද  ලං හිි නද ලං ැ ලං  ලං ජූලි ලං 11 ලං ැන ලං ිළන ලං ලේර්ලි මුන්ුවැ ලං අමතකමනි. ලං ිතඩමු ලං ධේාය ලං  නොැන ලං

්ාසමධ්ේන ලංධ   ලංාේයව ලංආධක්ෂේැ  ලංතර්ාන ක් ලංැන ලංආවේධ  න් ලංක්රි ේ ලංවධ ලංිය ලංනැ  ලං තොධුව ස ලංබුද්ික ලං

අා  ලංසමසින් ලංමෑතවීම ලං ්ො ේ ලං ගන ලංිය ලංනැ ලංඔහු ලංඑ කීම ලංිර ේ ලංසිටි ේ .28  

                                                 
25 http://srilankabrief.org/2014/07/sri-lanka-bans-ngos-engaging-in-public-communications-and-
conducting-training/ [accessed August 22, 2014] 
26 http://srilankabrief.blogspot.com/2014/07/sri-lanka-basl-slams-mod-circular-to.html [accessed August 
22, 2014] 
27 https://www.srilankamirror.com/news/16048-activists-burn-sri-lankan-warning-notice-to-ngos 
[accessed August 22, 2014] 
28  http://colombogazette.com/2014/07/11/some-ngos-armed-the-ltte-says-pm/ [accessed August 22, 
2014] 
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25.  ජාතයන්තර රාජය දනොවන සංවිධාන දබොදහොමයක් දකොටින්ට සහය දී ඇතැයි  රාජය 

මාධය පවසයි  

ධේාය ලංලේලිත ලංපුැත්ලතක් ලංැන ලං්න් ේ ලංඔේ්ැර් ලංපුැත්ලත ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංැක  ලංලතධ ලංග්කමන් ලං

ලියූ ලං ලිහි ව ලං 'ාේතයන්තධ ලං ්ත ලං  ද්ය  ලං ධේාය ලං  නොැන ලං ්ාසමධ්ේන ලං ලීමක්ෂේ ලංිරීමම  ලං ධා  ලං ගත් ලංතීධය  ලං

ප්ර්ා්නී ි.' ලං  ු  ැන් ලං්දතන් ලංව    . ලං එ  ලං  ම  ් ලං ද ලංකී : ලං ''ාේතයන්තධ ලං ධේාය ලං  නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලං

 නො තොම ක් ලංකමලි න ලංභේග ක් ලංලමය ලංසිසමල් ලංැඩසි න් ලංනිදත  ් ලංවධ ලංගත් ලං  ලංධා ේ ලංමේු ෂී  ලං ම තයුම ලං

වේක ේීම ලංකමනි්  ලංවතසමත ලංහිි නද ලංිරසිදු ලංඅනවමුලේැක් ලං නොදඩක්ූ ලං වොටි ලංත්ර  ්තැේීමන්  ලං්ත  ලංීමම ලංමගින් ලං

ධ   ලංප්රයරූල  ලං ව ක ්න ලංආවේධ  න් ලංව යුුව ලංවධ ලංිත. ලංසම ද්  ලංආධ්ේධ ලංැලින් ලංතධ ලංවී ලංසිටින ලං්ත ලං

තකක්ව ටු ව ලංසි  ලංවෑග්න ලංඑන්වතඹ් ලං මොම න් ලංධ  ලංලේැේ ලංීමම  ලංසූදේනමු ලංවී ලංසිටි ත්ප ලංාේතයන්තධ ලං්ත ලං

 ද්ය  ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලං කක්මවීම  ලංධා  ලංගත් ලං මු ලංහි ැධ ලංඉතේමත් ලංනිැඩධිළ ලංතීධය ිර.''29 

 

26.  ආධාර ලබා ගැනීදම් දී  රාජය දනොවන සංවිධාන වලට නව සීමා  

සම ද්  ලංආධ්ේධ ලංකනේ ලංගඩනී මුීම ලංසි  ලංඅමේතයා   න් ලංර්ර්ැ ලංඅැ්ධ ක් ලංකනේ ලංගත ලංයුුව ලංනැ ලංමූකය ලං්ත ලංක්රම ලං

්මුලේදන ලංඅමේතයා   ලංසි ුව ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලං ැත ලංදඩු මු ලං දු  ලංකඩබී  ලං. ලංඑම ලං'දඩන්වීම' ලං ලංාේයව ලං

පුැත් ලංලත් ලංධේශි ව ලංල  ලංව  ලංදඩන්වීමක් ලං ලං ක් ලංල  ලංවධකමන් ලංාේතයන්තධ ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලං ත  ලං

 ැනත් ලං්නෑම ලංමූක ිරන් ලංකඩ නන ලංමූකය ලංආධ්ේධ ලංප්ර   ාන   ලංගඩනී මු ලංීම නිසි ලංනිලීමක්ෂේතේරිත්ැ න් ලං

ලැත්ැේ ලංගත ලංයුුව ලංනැ ලංසි ුවම ලංධා ේ ලංආ තනප ලං ද්ය  ලං්ාසමධ්ේනප ලංසිසමල් ලං්ාසමධ්ේන ලං්ත ලංමතානතේැ ලං ලං න ලං

සි ුව ලං  දනේ ලං  ැත ලං  ලං දඩු මු ලං  දන ලං කීම. ලං මේධ්ය ලං ප්රවේ  ලං නිකුත් ලංිරීමමප ලං මේධ්ය ලං ්ේව්ජාේ ලං ලඩැඩත්වීම ලං ්ත ලං

ානමේධ්ය වීමන් ලංපුහුණු ලංිරීමම ලංධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංැක  ලංතතනමු ලංවධකමන් ලංආධක්ෂව ලංඅමේතයා   ලං

සමසින් ලංමී  ලං ලධ ලංනිකුත් ලංව  ලංමත ේද   ලංුවුව ලංදුන් ලංච ක්රල්ණන   ලංඉතේ ලං්මීලැ ලං මම ලංදඩන්වීම ලංල  ලංසම .30 

නීතීඥ ලං ැතත්යව න් ේ ලං එවතිුවැ ලං ඒ ලං ්මුනන්ධ්  න් ලං  ම  ් ලං ප්රවේ  ලං ව    ලං  : ලං “ මම ලං දඩන්වීම ලං

ප්රාේතන්ත්රැේද  ලං ැු  ැන් ලං ලනී ලංසිමටම ලං මන්ම ලංමතානතේැ ේ ලං්මේා ලංආර්ථිව ලංතත්ැ  ලංනාැේ ලංලීම  ලං

ධේාය ලං නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංසමසින් ලංකනේ ලං දන ලංදේ වත්ැ  ලංහිි නද ලංැ ලංමතානතේැ ේ ලංසිත ලංුව  ලං්ඩව ක් ලං

නිර්මේය  ලංිරීමම ලං්දතේ ලංනීයම  ලංධේති ැන් ලංහි  ලංක්රි ේවධකමන් ලංසිසමල් ලං්ාසමධ්ේන ලංබි  ලංගඩන්වීම  ලංධා  ලං  ෂණ ලං

තැත් ලං එක් ලං උලක්රම ිර. ලං ආධක්ෂව ලං අා  ලං   ොදේ ලං ගනිකමන් ලං සිසමල් ලං ්ාසමධ්ේන ලං ලේකන  ලං ිරීමම ලං ්ත ලං ධේාය ලං

 නොැන ලං්ාසමධ්ේන ලංැක ලංඅිකැේචන ලංප්ර ත්න ලංඋදේීමන ලංිරීමම ලං්දතේ ලංැන ලං ලංධා ේ ලං්ඩ නිම ලංහිි නද ලංඅු මේන ලං

ිරීමම  ලංප්රනක ලං්ේක්ෂි ලංිත. ලංමේනැ ලං කකමවමු ලංප ලංප්රාේතන්ත්රැේීම ලංැටිනේවමු ලං්ත ලංලධමේදර්  න් ලංප්රැර්ධ්න   ලං

ිරීමම  ලංසිසමල් ලං්මේා  න් ලංකඩ නන ලංනිධන්තධ ලංදේ වත්ැ  ලං  ලංැ ක්ැේලීම ලං්දතේ ලංධා  ලංසමසින් ලංඅය ර්ව ලං

අිකවධය ලංනිර් ද්  ලංකනේ ලංගනිකමන් ලංසිමට. ලංඒවේිකලයැේද  ලං ද්  ලං වග  න් ලංගමන් ලංවධන ලංධා ේ ලං්ේැදය ලං

 තොධුව ස ලං ් කත ලං ැඩම් තන් ලං ැක  ලං තිකේ ලං  නොැන ලං  මන් ලං නීතීඥ ලං ැතත්යව න් ේ ලං ්ාගම  ලං

මතානතේැ ගන් ලංඉල්කේ ලංසිමට.”31 ලං 

 

                                                 
29 http://www.sundayobserver.lk/2014/07/13/main_Editorial.asp [accessed August 22, 2014] 
30 http://www.dailymirror.lk/news/50038-no-foreign-funds-without-approval-ministry.html [accessed 
August 22, 2014].හම්පූර්  වාාර්තාවා හද ා විෆේශ හම්පත් ෆදපාර්තෆම්න්තුෆද නි  ෆවාබ් ගඩවිය   න්න. 

http://www.erd.gov.lk/files/ERD%20Final%20English.jpg [accessed August 22, 2014] 
31 http://www.scoop.co.nz/stories/WO1407/S00260/sri-lanka-resources-department-misleading-
public.htm [accessed August 22, 2014] 
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27. ඡන්ද දායකත්වය පිළිබද දැනුවත් කිරීම සදහා වූ  ආධාර ඉවත්කර ගැනීමට USAID 

ආයතනයට බලපෑම්  

ාේතයන්තධ ලං්ාැර්ධ්න  ලං්දතේ ලංැන ලංිමරිවේු  ලංආ තන  (USAID) ලංසමසින් ලංාන්ද ලංදේ වත්ැ  ලංහිි නද ලං

දඩු ැත් ලං ිරීම මු ලං ැඩම් තන් ලං ්දතේ ලං කනේ ලං ීම ලං යබුණු ලං ආධ්ේධ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං ධා ේ ලං සම ධ ධ්  ලං  ත ුව ැන් ලං

අැකාගු ලංවධ ලංිත. ලංඅ ඩදුමු ලංව  ලංආ තනැක  ලංජූලි ලං14 ලංැන ලංිළන ලං ැන ලංකද ලංසමදුත් ලංලිහි ව ලං ලං“ශ්රී ලංකාවේ ව ලං

USAID  වො ප ලංවේර් ේක  ලංකමන් ලංඉිළරි   ලං මම ලංැඩම් තන ලං්දතේ ලංඅ දුමුලත් ලංභේධ ලං නොගන්නේ ලංනැ ලං

්කවන්න” ලං  ු  ැන් ලං ්දතන් ලං සම . ලං එිළනමප ලං ිළනලතේ ලං පුැත්ලතක් ලං ්මග ලං ව  ලං ්මුතිණ ලං ්ේව්ජාේැවීම ලං ලං

“ාන්ද ලංදේ ව න් ලංදඩු ැත් ලංිරීමම ලංමගින් ලංමඩයැධය ලං්දතේ ලං්ත  ලංකනේ ලංීමම ලං ” ලං   ත් ලංආධ්ේධ කනේ ලංීමම  ලං

USAID ලංසමසින් ලංල  ලංවධන ලංකද ලංදඩන්වීම ලංහිි නද ලංඅදත  ් ලංදක්ැකමන් ලංඑ  ලං“ශ්රී ලංකාවේ ව ලංධා  ලංතෑල්ලුැ  ලංකක් ලං

ිරීමමක්” ලං නැ ලං ආධක්ෂව ලං අමේතයා  ලං  ල්වමු ලං  ඝ නේභ  ලං ධේාලක්ෂ ලං ිර ේ ලං සිටි ේ . ලං USAID ආධ්ේධ ලං

කනන ලංැඩම් තන් ලංධා ේ ලංසමමර්ෂය   ලංකක් ලංැු  ලංිය ලංනැද ලංආධක්ෂව ලං ල්වමු ලංැධ ේ ලංඑ කීම ලඩැීම .32 

 

ඉ.  සමශ්ව සමයයේක ෂ්ෂය ්දනය ම  

  

28. ෂ්ෂය ක්රියාකාරීන් අත්තඩංගුවට ගැනීම   

මතේ ලංශිෂය ලං්ාගම ේ ලං්භේලයැධ ේ ලංිුවුව ලංශිෂය ලංක්රි ේවේීමන් ලංසිම් ලං ද නකු ලංජූලි ලං2 ලං්ත ලං3 ලංැන ලංිළන න් ලං

 කීම ලං ලොලීසි  ලංසමසින් ලංඅත්තමාගුැ  ලං ගන ලංිත. 33 ලං මේනැ ලං කකමවමු ලංනිරැකී මු ලංශිෂය ලං්ාසමධ්ේන  ලංප්රවේ  ලං

ව  ලංලරිිළ ලං මම ලංශිෂය ලංක්රි ේවේීමන් ලං  ලංඅත්අමාගුැ  ලං ගන ලංිත් ත් ලංඅධ්යේලන ලංආ තන ලංුව  ලංනැව ලංැද  ලං

්ත ලං  ැනත් ලං ප්රචණ්ම ලං ක්රි ේ ලං තතනමු ලං ිරීම මු ලං 1998 ලං අාව ලං 20 ලං දධන ලං ලයන ලං උල්කාඝය  ලං ිරීමම ලං  න ලං

 ච දනේැ ලං    ත් ලං  .34 ලං සම  ැ ලං සමදයේක ේ ලං උලකු ලයැධ ේ  ලං අැ කධ ලං ිරීම මු ලං  ච දනේ ලං    ත් ලං ලං

 ලොලීසි  ලංසමසින් ලංතැත් ලංශිෂය න් ලං31 ලං ද නකු ලංම ත  ්ත්රේත් ලංඉිළරි   ලංලතිණුැේ ලංිය ලංඅතධ ලංඑ කීම ලංඔම්න්  ලං

ම ත  ්ත්රේත්ැධ ේ ලං සමසින් ලං ිල ලං කනේ ලං දුන්නද ලං  ලං ිල ලං කනේ ලං ීමම  ලං  ලං ලඩකමණි ලංඥේතීන්  ලං තිහුය ලං ීමම  ලං සිදු ලං ූ ලං

ීමමේැන් ලං  ත ුව ැන් ලං ශිෂය න් ලං 20 ලං  ද නකු ලං රිමේන්ේ ලං භේධ   ලං ලත් ලං සම . ලං (තිලින් ලං අත්අමාගුැ  ලං ගත් ලං

ය දනේද ලං මු ලංඅතධ ලං ව. ලං) 35 ලං මු ලංශිෂය න්  ලංිල ලංකනේ ලංීමම  ලංලඩකමණි ලංඥේතීන්  ලංසි  ලංඥේතීත්ැ  ලංතතම් ස ලං

ිරීමම  ලංහිණි් ලං  ලංග්රේම ලංනිකධ්ේීම ලං්තයව ක් ලංඉිළරිලත් ලංිරීමම  ලංසිදු ලංවී . ලං මු ලං  ලංඅතධ ලංඥේතීන්  ලංඑැඩනි ලංලිහි ලං

කනේ ලං ීමම  ලං තමන් ලංනීය  න් ලංනඩීම ලං  නොමඩය ලං නැත් ලං ම ත  ්ත්රේත්ැධ ේ ලං සමසින් ලං එැඩනි ලං දඩු මු ලං ීමමක් ලංවධ ලං

නඩය ලංනැත් ලංලැ්කමන් ලංිතඩමු ලංග්රේම ලං  ්ැව ලංනිකධ්ේීමන් ලං ලංමේ ලංහි න් ේ ලං ලංඥේතීත්ැ  ලංතතම් ස ලංවධකමන් ලංලිහි ලං

කනේ ලං ීමම ලංප්රයක් ෂ ල ලංවධ ලංිත. ලං  ලං  දමේහි න් ලංසමසින් ලංඉිළරිලත් ලංව  ලංශිෂය න් ේ ලංඋ්පලඩන්න ලං්තයව ලං ද ලං

 ම කීම ලං නෝකවේ ලංතඩධ ලංිය ලංනැ ලංමේනැ ලං කකමවමු ලංනිරැකී මු ලංශිෂය ලං්ාසමධ්ේන  ලංතැ ලංදුධ ත් ලංිර ේ ලංසිටි ේ . ලං 

 

 

                                                 
32 http://www.ft.lk/2014/07/05/us-axes-lankan-voter-education-funding-amid-controversy/ [accessed 
August 22, 2014] 
33 http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21131%3A2014-07-
03-08-55-23&catid=100%3A2014-06-19-06-05-56&Itemid=151b [accessed August 22, 2014] 
and http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/247644 [accessed August 22, 2014] 
 
34 මානවා හිමිකම් සුරැකීෆම් ශිෂ්ය  හවවියානෆ  ශිෂ්ය මර්යනය පිළි ද මාිකක වාාර්තාවා,ජූලි 2014. (Monthly Update on 

Repression of Students in Sri Lanka – July (2014), published by Students for Human Rights) 
35 http://nethfm.com/article/24987/neth [accessed August 22, 2014](Sinhalese)  
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29. රජරට විශ්ව විදයාලදේ ෂ්ෂය සංගමය සහ පී  සංගමය විසුට වා හරී   

සම  ැ ලං සමදයේක ේ ලං මතේ ලං ශිෂය ලං ්ාගම  ලං ්ත ලං පීන ලං ්ාගම  ලං තේැතේලිවැ ලං සමනි සැේ ලං තඩීමම  ලං ධාධ  ලං සම  ැ ලං

සමදයේක ේ ලංලේකන ලංඅිකවේරි  ලංසමසින් ලංතීධය  ලංවධ ලංිත. ලංලනිගි  ලංවේක ේීම ලංසිදුූ ලංසිදුවීම ලංැක  ලංසම ධ ධ්  ලං

දඩක්වීම ලං ්දතේ ලං ආචේර් ැ සන් ලං ලනිගි  ලං ්දුදේ ලං සි  ලං සම  ැ ලං සමදයේකය   ලං අධ්ය න ලං ්ත ලං ලරිලේකන ලං ව යුුව ලං

ැලින් ලංැඩ කී ලංසිමටම  ලංගත් ලංතීධය  න් ලංලනිැ ලංශිෂය ලං්ාගමු ලංතේැවේලිවැ ලංසමනි සැේ ලංතඩීමම  ලංතීධය  ලංව  ලං

නැ ලංඋලකු ලය ලංමතේචේර්  ලංසම ෂැර්ධ්න ලංමතතේ ලංලඩැනි ව .36 

 

30.  ෂ්ෂය සතයග්රහයට තවත් ප්රහාරයක්  

ජූලි ලං10 ලංැන ලංිළන ලංඋදෑ්න ලංධාධ  ලංසම  ැසමදයක ේ ලංඋලැේ් ේ ලං  දුණු ලංශිෂය න් ේ ලංතේැවේලිව ලංකුටි  ලං

 තැඩනි ලංැතේැ ත් ලංගිණි ලංතනේ ලංයබුණි. ලං ලංැෑන් ලංධක ිරන් ලංලඩකමණි ලංවණ්මේ මක් ලංසමසින් ලංඋලැේ් ේ ලං  දුණු ලං

තේැතේලිව ලං කුටි   ලං  ලට්රල් ලං ැත්වධ ලං ගිණි ලං තඩබූ ලං නැ ලං ධාධ  ලං සම  ැ ලං සමදයකය   ලං ශිෂය ලං ්ාගම ේ ලං

්ේමේජිව  කු ලං ැන ලං ක්න්ත ලං ප්රි ාවධ ලං ලඩැීම . ලං  ව  ් ලං  ැතත් ලං උලැේ් ේ ලං   දුණු ලං ශිෂය න්  ලං

ගින් නන් ලංඅනුවධක් ලංවී ලං නොමඩත. ලංශිෂය න් ලං28 ලං  ද නකු ේ ලංලාය ලංතතනම ලංඉැත් ලංවධන ලං ක් ලංසම  ැ ලං

සමදයේක ලංඅිකවේීමන්  ලංනක ලංවධකමන් ලංලඩැඩත් ැන ලං මම ලංඋලැේ්   ලං2014 ලංජූලි ලං10 ලංැන ලංිළන ප ලංිළන ලං213 ලං ලංක් ලං

්හිීම ලංිත.37 

 

 

ගිණිගත් තාවාකාලික ු ටිය  (ඡායාරූපය - හිරු ප්රවාෘත්ති) 

 

 

 

 

                                                 
36 http://www.dailymirror.lk/news/49222-rajarata-uni-student-unions-dissolved.html [accessed August 
22, 2014] 
37 http://www.hirunews.lk/87125/rajarata-uni-students-sathyagraha-hut-burnt-for-third-time [accessed 
August 22, 2014] 
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ඊ එ.ජා පරීක්ෂණය දවත සාක්ෂි දදන පුේගලයන්ට එදරහිව පියවර ගන්නා 

බවට තර්ජන  
 
 
31. ස්කයිප් සහ විදුත් තාක්ෂණය ්සද්ස  සාක්ෂි ලබා දදන පුේගලයන්ට විට ේධව ''සුදුසු 

ක්රියාමාර්ග'' 

එක්්ත් ලංාේතීන් ේ ලංයුධ් ලංඅලධේධ් ලංලීමක්ෂය ලංවකමටු ව ලංක්රි ේවේරිත්ැ  ලංප්රයක් ෂ ල ලංවධකමන් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංධා  ලං

ඒ ලං්දතේ ලං  ්වි්ප ලං ත  ලං ැනත් ලංසමදුත් ලංතේක්ෂණිව ලංක්රම ලංතධතේ ලං්ේක්ෂි ලංකනේ ලං දන ලංපුද්ගක න්  ලංසම සද්ධ්ැ ලං

නිදුනි ලංක්රි ේමේර්ග ලංගන්නේ ලංනැ  ලංතර්ාන  ලංවධ ලංයබුණි.38 

 

එ. සමපක්ෂ ෆේශපේක  පක්ෂ ්දනය ම  

32.  විපක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ කාර්යාලයට ප්රහාර  

තේලි ලංතඩ  ලංඑක්්ත් ලංාේයව ලංලක්ෂ ලංමඩයැධය ලංප්රචේධව ලංවේර් ේක   ලංජූලි ලං3 ලංැන ලංිළන ලංප්රතේධ ක් ලංඑල්ක ලංසම . ලං ලං

 මු ලංප්රතේධ  ලංඑල්ක ලංූ ේ ලංඌැ ලංල ේත් ලං්භේැ ලංසමනි සැේ ලංතඩීමම  ලංිළන ලංිර කල ව  ලං ලධ . ලංවඩ    ලංආ තන  ලං

සමසින් ලංනිකුත් ලංව  ලංැේර්තේැව  ලංඅු ැ ලංිරසි මු ලංවල්ලි ක් ලංසමසින් ලංතේධ ලං්ත ලංව්ක ලං තල් ලං  ොදේ ලංගනිකමන් ලං

තේලි ලංික ලංඑක්්ත් ලංාේයව ලංලක්ෂ ලංවේර් ේක   ලංලතධ ලංීම ලංිත. ලං ලං මු ලංසිදුවීම ලං්මුනන්ධ්  න් ලංඑක්්ත් ලංාේයව ලං

ලක්ෂ ේ ලං  ලං ඌැ ලං ල ේත් ලං ්ාසමධ්ේ ව ලං ්ත ලං ල ේත් ලං ්භේ ලං මන්ත්රී ලං ා න්ත ලං වන්නන්ගධ ලං ්ත ලං ලක්ෂ ේ ලං

්ේමේජිව න් ලංසමසින් ලං ලොලීසි ේ ලංලඩකමණිල්කක් ලං් තන් ලංවධ ලංිත.39 ලං 

 

33.  විපක්ෂදේ පාර්ලිදම්න්තු මන්ත්රී වට න්දේ ගදදෂණ චාරිකාවට බාධා  

්පුග  ්වන්ද ලං තල් ලංහිරිලතදු ව ලං තොධුව ස ලං ්ො ේ ලංනඩලීම  ලංගි  ලංඑක්්ත් ලංාේයව ලංලක්ෂ ේ ලංලේර්ලි මුන්ුව ලං

මන්ත්රීැ සන් ලං  ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං ණණිා ලං  තල් ලං ්ා  ්කේ ව ලං   ්ැව න් ලං හිරි්ක් ලං සමසින් ලං අැ කධ ලං වධන ලං කීම. ලං

“ ලොලීසි ේ ලංරැවැධය  ලංකඩබූ ලංසි  ලංගයනක් ලංහිරි් ලංහිසමනිමු ලං දොධටුැ ලංඅැ කධ ලංව  ලංනැ” ලං මම ලං  ්කේන ේ ලං

සිටි ලංඑක්්ත් ලංාේයව ලංලක්ෂ ලංලේර්ලි මුන්ුව ලංමන්ත්රී ලංතර්ෂ ලංද ලංසිල්ැේ ලංිර ේ ලංසිටි ේ . ලංඑක්්ත් ලංාේයව ලංලක්ෂ ලං

නි   ජිත න් ේ ලංගමන ලංැඩ ඩක්වීම ලං්දතේ ලං මම ලංහිරි් ලං ලධ ලංසූදේනකමන් ලංසිටි ලංනැ ලංතැත් ලංමන්ත්රී ලංැධ  ක් ලං

ිර ේ ලංසිටි ේ .40 

 

34. සාම රැළියට ප්රහාර  

''ැර්ගැේද   ලං්ත ලංාේයැේද   ලංසම සද්ධ්ැ ලංආධමුභ ලංව  ලංසි  ලං  ලං්ේම ලංරැි  ” ලං  ලංඑල්ක ලංව  ලංප්රතේධ  ලං ත ේ ලං

දිරන ලංනැ ලංඑක්්ත් ලං්මේාැේීම ලංලක්ෂ ේ ලංමත ලං ල්වමු ලංසිරිුවාග ලංා සූරි  ලංමතතේ ලංමේධ්ය ලංප්රවේ  ක් ලංනිකුත් ලං

වධකමන් ලංලඩැීම . ලං “ලක්ෂ ලං  ේද ලං ්ත ලං අනනයනතේැ න් ලං නෝකවේ ලං සි ුවම ලංආගමුප ලං භේෂේ ලං ්ත ලං නිුවතධ ලං

ාේතීන් ලංර්ර්ය ලං ගෞධැ  ලං්ත ලං්මේනේත්මතේැ  ලංභුක්යසමිළකමන් ලං්මගි  න් ලංවතැත් ලංැන ලං්ේමවේමීප ලංඑක්්ත් ලං

                                                 
38 http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=106183 
[accessed August 22, 2014] 
39 http://www.sundaytimes.lk/140706/news/attack-on-unp-office-bodes-ill-for-uva-poll-105962.html 
[accessed August 22, 2014] 
40 http://www.asianmirror.lk/news/item/2074-unp-mps-prevented-from-entering-sapugaskanda-
refinery/2074-unp-mps-prevented-from-entering-sapugaskanda-refinery [accessed August 22, 2014] 
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ධ ක් ලං  ැු  ැන් ලංතමන් ලං  ලනී ලං සිටින ලං නැ ලං ද ලං ඔහු ලං ප්රවේ  ලංව    . ලං 'අල ලං ්මේා ේ ලං  මම ලං ැටිනේැවමු ලං

 ව ධ ක ලංඑල්ක ලංැන ලං භෞයව ලං්ත ලංමතැේීමම  ලං ලංප්රතේධ ලං තකේ ලංදඩකීම ලං්දතේ ලංැර්ගැේද   ලංඑ ධ කැ ලංඑක්්ත් ලං

්මේාැේීම ලංලක්ෂ  ලංසමසින් ලං වො ප ලංනේධ ත න්හි  ලංසි  ලංඅුවත්ගම ලංදර්ගේ ලංනගධ  ලංදක්ැේ ලංිළ ැන ලං ුව සලඩිළ ලං

රැලි ක්' ලංආධමුභ ලංවධන ලංකීම.” ලංජූලි ලං26 ලංැන ලංිළන ලංඅුවත්ගම ලංප්ර ද්  ේීම ලං මු ලංරැි    ලංප්රතේධ ලංඑල්ක ලංසම .41 

 

 

ිකරිතුවග ජායසූරිය ඉදිරිපය යාම හද ා ෆපොලීිකෆයන් ගවාහච ඉ්ල ා ිකටින ආකාචය (ඡායාරූපය- ෆේලි මිචර් ) 

 

                                                 
41http://srilankabrief.org/2014/07/an-injury-to-one-is-an-injury-to-all-lets-fight-the-racism-
communalism/#more-19212 [accessed August 22, 2014] 
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