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ආවරණය කළ ගැටළු
A. උු්ර් ක්රියාකාරාන්නබ ධා ා

තර්ජන

B. උු්ර් ්ෙමළ ජනමා ය්දීනනබ ධා ා
C. එක් රැස්වී්ම් නිෙ
D. ප්රරානන්

නිෙ

තර්ජන

රඩ කින්ම්
රඩ කින්ම්

E. මානව හිමිරම් පිළිධඳ ජනපති්ේ වි්දචන
F. නිෙ

පිළිධඳ සිදුවියාක

ැකි තර්ජන
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ක්රම්දෙයාක
කම් වාර්තතාව විසින 2019 ජනවාරි 1 - මාර්තු 31
ම්්නයකයන

ාමානය නටාවන

නදර්තභය විස්තන ක

ාෙකේ දී ශ්රී ොං

ස සුවිකේෂි සිදුවීම් ගැන විස්තන

කනන අතන, නටාවන විේකල්ලෂණය

ගැන කපාදු ක ායා ගැනීම් ඉියරිපත්

ාකද වි ම්ුතිය මර්තදනය

පයයි. වියාය

න, නජකේ

ස කවනත් පාර්තනවවෙ චර්තයාව

නයි. කම් වාර්තතාකද සුවිකේෂී සිේි 35ක් මාතෘ

න ඇත. මායය වාර්තතා , ඉනකෆෝම් කවත වාර්තතා වූ සිේි, ඉනකෆෝම්

ානාාංනකයන

ා 6ක් යටකත් කගානු

ාර්තය මඩඩෙකේ අත්දැකීම්

ස

ිදන්ක්ෂණ කමිම කතානුරු මූොශ්ර කද.
කම් වාර්තතාකද, “වි ම්ුතිය” යනන පුළුල්ලව අර්තථ දක්වා ඇති අතන ඊට විකනෝයතා, ප්රතිවිකනෝයය,
අකී

රු වීම, විරුේයව අභිකයෝග කින්ම, කසෝ ිමික

කපාලිසිය,

නනේය සුදා, කගික

ම්

ඩවීම් වාර්තතා කින්මට දක්වන උත් ාසයක්,

ඩඩායම්, කේනපාෙනඥයන

නජකයන කසෝ නාජය කනාවන යානත්රණයක් මිනන සිදුවන

මාජ අ ායානණයන ීටට අඩාංු  කද.

“මර්තදනය යනන අර්තථ දැක්කවනකන ඉසත නාජය කසෝ නාජය කනාවන
වි ම්ුති

නන ප්ර

්රියාවන මර්තදනය කින්මට

වි ායාකර

ාන

යන මිනන ඉසත

ටයුු කින්මයි. එකස්ම මානව ිමික

ාන ද වි ම්ුතිය මර්තදනය කෙ

ෙක්වීමට දාය

ස අකනකුත් අය ඇුළුව

ෙ

හසන

ම් කසළා දකිිකන සිදු

න ෙේකේ වවා අයිතිවාසි

ම් ක ෝදා පාළුවට

වීමට සැකි ්ැවිිද.

ාරාාංනයාක

ඉනකෆෝම් කයතනය මිනන පසුිනය ව කර්ත ඔක්කතෝම්්ර්ත මා කේ සිට කද ැම්්ර්ත මා ය දක්වා
ාෙයට අොළව නිකුත් කළ වාර්තතාදද නට ුෙ සිදු වූ වි ම්ුති
2018 ව කර්ත

ාර්තු සතනටම අදාළව ිදකුත්

ාංසිේධීන 28ක් වාර්තතා

න ඇත.

ළ වාර්තතාවනිම කමවැිද සිේධීන 103ක් වාර්තතා වී

තිකේ. කමම වාර්තතාව මිනන 2019 ව කර්ත පළු මා

ුන ුළ වාර්තතා වූ සිේධීන 35ක් ආවරණය

දද.
2019 ව කර්ත ජනවාරි 1 වනදායින එළැඹි නව ව කර්ත ස්වභාවය 2018 ව කර්ත නට ුෙ සිදු වූ

වයවස්ථා වයාකූෙතාවය මත පදනම්ව ඇත. කමම

ස

ස- ම්්නයය කේු ඵෙ

ම්්නයයක් කනාවන ්ව කත්රුම් ගත යුු අතනම, කේනපාෙන පාංතිය ක
මසජන

ෙකින්මක් සා ඔවුනකආ නාජ

ාරි කනා ෙ

ා සැන්ම වැිද කේු ිද ාකවන

කඩුකද ්රියාවනට එකනිමව විකනෝයතා උේකඝෝෂණ නට ුෙ කපකනනනට තිකේ.
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අකසෝසි

නන කමන ්ෙ

ාංවියානය

නිකන දැවැනත විකනෝයතාවයක්

නන ෙද ප්රතිත්රස්ත පනත
විේව විදයාෙ සිසුන විසින

නන ෙදී. එම උේකඝෝෂණය විසුරුවා සැන්මට ද කපාලීසිය විසින

ප්රසාන එල්ලෙ

නන ෙදී. කමම ප්රතිත්රස්ත පනත කගන එන ෙේකේ, වර්තතමානකේ නකට්ට අපනාය

යුක්තිකේ ස්ින ක්රමකදදයක් ්වට පත් වී තික්න 1979 දී තාව

ාලි

පියවනක් කෙ

ත්රස්තවාදය වැළැක්වීකම් පනත අකසෝසි කින්කම් අදසසින ය. මායය ිදදස
නාජය කනාවන

ාංගම්, නීීඥයන

ාංවියාන, වෘත්ීය

කියා සිටිකේ නට ුළ දැනට පවතින නීති
කසයින ත්රස්තවාදී පනත අකසෝසි ක
ක

දුළු ගෑස් සා ජෙ

ස

මාජ ්රියා

පිිබ්හ

ාන්න විසින පැසැියලිවම

ාට, ප්රතිත්රස්ත පනත ද අස්

න ගත යුු ්වයි. කමම

ස අපැසැියලි එ

ක් වීම ිද ා කමම

ාංවියාන විසින එය කසළා දකී. ඔවුන තවදුනටත් කපනවා දුනකන කමවැිද අර්තථ
කෙ

ඉඩ

තනයන සා

අර්තථ ගනවිකන ප්රජාතනත්රවාදයට, ිදදසස් අදසස් ප්ර

ාංවියානගත වීමට ඇති අයිතිය

ස

ාංවියාන,

ස කනු ොසී ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමට ප්රමාණවත්

ුම්පකත් ත්රස්තවාදය පිිබ්හ ිදර්තවචනය පුළුල්ල

අත්තකනෝමති

කගන ක,

ානනයට,

ාංගමයට ඇති ිදදස ට එකනිමව කමය කයාදා ගැනීමට

ඩ ඇති ්වයි.

ශ්රී ොං

ාකද අකනකුත් ියස්ික්

පළාකත්

මාජ ්රියා

කමම වාර්තතාකද

ාන්

නවයටම වඩා, දිකළ ජනයා ්හුතනයක් ජීවත් වන උුරු

යනට එකනිම තර්තජනයන සා ්ායාවන රැ ක් වාර්තතා වූ ඇති අතන

හසන සිේධීනවලින අඩ

ට වඩා සිදු වී ඇති ්ව වාර්තතා වනකන උුරු

පළාකත්ය. අුරුදසන වූවනකආ කදමළ පවුල්ල
විකනෝයතා

ස ඉඩම් නැවත ිදදසස්

නනනනට එකනිමව වැඩිපුනම මර්තදනය ්රියාත්ම

ගැනනවීමට

ස උේකඝෝෂණ නවතා දැීටමට උත් ාස

න ගැනීම

හසා

වූ අතන, ව සනසා ඔවුන බිය

නන ෙදී.

හසන

ෙ යුු වැදගත්ම

ානණයක් වනකන උුකර්ත දී බිය වැේදීම් සා තර්තජනයන මිනන විකනෝයතා මර්තදනය ියයත් වන
අතනුන, අකනකුත් ප්රකේනවෙ විකනෝයතාවයන මර්තදනය කින්ම
ප්රසාන වැිද කභෞති

ක්රම භාවිතා කින්මයි.

න වි සිසුන , ු රු

ම්්නය විකනෝයතාවනවෙට කපාලීසිය විසින ප්රසාන එල්ලෙ
මානව ිමික

ම් උල්ලොංඝන වීම් සා

මාජ

ායානණත්වය

උුකර්ත දිකළ ජනමායයකදදීනට සිය ්රියාවන සිදුකින්කම් දී
්ායාවනට ුහුණ දීමට සිදු වී ඇති ්ව වාර්තතා වී
වාර්තතා ක
එල්ලෙ ක
ක

න ඇත; ක

ඇත. වෘත්ීය

ටි

තා නච

න ඇත.
ම්්නයව

ටයුු

නනු ේන

ැෙකිය යුු තර්තජනයනට සා

ඇති අතන, කමිම එවැිද සිේධීන සතක්
ප්රසාන

නිකන සිටි දකුකඩ ජනමායයකදියකයකුට ද තර්තජන

කයකුකගන ප්රේන ක

ාට පසුව ඔහුව සිනගත ක

ාට ඇත; ීටට

තාාංගයක් ද නාජය මායය කයතනයක් මිනන තසනම් ක

ිකතිවෙට තර්තජනය කින්කම් ඉියරි පිම්මක්

ාවක් සිය කයතනය ුෙ ඇති

වූ කස්ව

ාංගමය සා පරි න අයිීන

ාට ඇති අතන, අකනකුත් ජනමායයකදදීනට කපාලිසිය කසෝ සුදාව විසින තර්තජන එල්ලෙ

අමතනව ප්රසිේය කටලි නාටයය
නාලි

දුළු ගෑස් සා ජෙ

ාට ඇත. එක් ජනමායයකදියකයකුට කපාලිස් ිදෙයාරිකයකු විසින නාන්රි

ාට ඇත. විකනෝයතාවයක් කවනණය

එල්ලෙ

හසා

ළ පළු වෘත්ීය

යින කිිමප කදකනකු කස්වකයන කනනපා දමා ඇත.
5

ිදුසන

ිකතිකේ පළු

ාට

නිකන කපෞේගලි
ැසිවානයට

සභාගී

[Document
title]
ඉන්ෆෝම්
වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය

වැුප රුපියල්ල 1000 දක්වා වැඩි
ව කර්ත දී වඩාත්

න ගැනීම

ජනවාරි 1 – 2019 මාර්ු 31

හසා වු

ම්

තා්සට ෙක් වූ අතන කමම වයාපානකේ

විවිය ප්රතිකනෝයයනට ුහුණ පෑමට සිදු විය. ජනවාර්තින
ිපිට

රුවන කගන ිනය 1000 වයාපානය කම්
ාංවියාය

යනට ්ෙයාන්න සුකද

පියවනක් යැයි සිතා ජනාිපති විසින

යට නීතිමය ස්වරූපයක් ේා දුන අතන කමයින කගම විකදචනයට ෙක් කින්මට ඇති

පුනවැසි අයිතිය තර්තජනයට ෙක් වී ඇත.
අයිය වාසිකමුත සීමා කිරීම සමුතද් ධ් අ ණ්ඩඩ දේෙජනක ප්රවණතාවය ුළ, ජනපය  විසි්  පුළුල්
දෙස මානව හිමිකමුත දහළා දුටු අතර, මානව හිමිකමුත යනු පාසැල්වෙ සහ අපරාධ්කරුව් 
සමුතද් ධ්දය්  කටයුු කිරීමට මානව හිමිකමුත යා් රණය්  ගැන සඳහ්  කරමි්  වවා
දාධ්ාව් යැයි පවසන ෙීන. විිදසුරුවරුනකආ උ ස් වීම්
කනා ෙ

ා සිටීම කේුකවන වයවස්ථා

භාවට විරුේයව ජනාිපති විසින වාචි

න ඇති අතන අකනකුත් කයතනවෙට ද කමකෙ
කනාසිතූ කමාකසාත
වූවනකආ

ඔප්පු

ම්්නයව සිය කපෞේගලි
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http://www.ft.lk/news/Will-mediate-tomake-Tripitaka-World-Heritage-President/56-670315
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තර්ජන

උුදර්ත ක්රියාකාරීත්වය සාසොනාත්මක දෙස (රදට් අනිත් ප්රද්ශ හා සසඳන විට) සාකීර්තණ වන අතර,
සැෙකිය යුු සහ දිගු කේ ය ස්දස් පවය න මර්තෙනයකි. අුරුෙහ්  වූව් දේ පවුල් අත්අඩාගුවට
ගැනීදමුත තර්තජන, රහස් දපාලිසිදේ (CID) යැයි සැක කළ හැකි පු්ගෙය්  විසි්  අුරුෙහ්  වූ
තැනැත්තකුදේ පවුදල් අය සිටින නිවසට දදේ  ඇුළු වීම සහ නාවික හිොව විසි්  වසර 25කට
පමණ පසු තම ඉඩමුත ආපසු ෙැබුණු පු්ගෙය්  දවදසන ඉරණය වු දවත යන ක්රියාකාරී්  වැළැ්වීම වැනි
සි්ධි වාර්තතා විය. දමුත හැරුණු කෙ තවත් සි්ධියක ීන, ද්පාපිෙවුහි ඉඩමුත අයිය වාසිකමුත
විදරෝධ්තාකරුව්  යුෙ හිො විසි්  තෙදෙ දෙස අදද්ෂණයට ේ කර අතර, නිෙ කැමරා දස්
දපදනන වවාදය්  දම් ම, දප ්ගලික ජාගම දුරකථනවලි්  ෙ ඔවු් දේ ඡායාරූප ගත්දත් දපදනන
තරමි්  විදරෝධ්තාකරුව්  බිය ගැ් නවීමටය.

1. කිළි්නාච්චි ශිෂ්යයාකා ම්ද්රවය ගැන වාර්තා කින්්මන පසු ප

ර ීනමරබ ලක් ්ද

ජනවාරි 31 වැනිො, ෙමිළ පාසැල් ශිෂයයකුට දනාේ නා පු්ගෙය්  විසි්  පහර ීන, දරෝහල් ගත දකරුණු
දවට වාර්තතා දද. ශිෂයයා විසි්  ප්රද්ශදේ දපාලිසිය දවත නීය  විදරෝක් මත්රවය කටයුු සමුතද් ධ්දය් 
දපර දතාරුරු ෙැනුමුත ීන ය බුද් , දපාලිසිය පාසැදල් ීන නීය  විදරෝක් මත්රවය ක්රියාකාරීත්වය සහ එවැනි
සි්ධි සමුතද් ධ්දය්  වාර්තතා කිරීම සමුතද් ධ්දය්  ෙැනුවත් කිරීදමුත වැඩසටහන් දමදහය වූ
අවස්ථාදදය. කපාලිසිය ශිෂයයා විසින ේා දුන කතානුරු භාවිතා

නිකන පුේගෙයන කදකදකනකු

අත්අඩාංු වට කගන ඇති අතන, කම් සිේිකයන පසුව ප්රාකේය ය මත්රවය කවකළනහන විසින ශිෂයයාට
අඛඩඩව ිමරිසැන කින්ම
පැිකණිලි

ස තර්තජනය කින්ම සිදු

න ඇත.1 කම්

ම්්නයකයන ශිෂයයා කපාලිසියට

න ඇතත්, ඔවුන කිසි ්රියාමාර්තගයක් කගන කනාමැත.

2. ්පාලිස්ව නිල ාරි රූපයාකබ අල්ලස්ව ීනම නිරූපණයාක රළාබ ්ේේනකු අ්අඩාංගුවබ
ජනවාරි 3 වැනිො, වවුනියා දපාලිසිය පු්ගෙය්  දෙදෙදනකු අත්අඩාගුවට ගත් දවට වාර්තතා දව් ද් 
මාර්තග නීය  හසුරුවන දපාලිස් නිෙධ්ාරි කටවුට් රූපයකට අල්ෙස් දෙන ආකාරය හඟවමි්  වීඩිදයෝව්
දගන දෆේස්බු් හි පළ කිරීම සමුතද් ධ්දයනි. ඔවු් ට නගා ය බුණු දචෝෙනා ව් ද්  මහජන ද්පළට
හානි කිරීම සහ දපාලිසිදේ මහජන ප්රය රූපය හාසයයට ේ කිරීම සහ දපාලිසිය දකදර්ත නරක රූපය්
ඇය  කිරීමයි.2 ඔවු්  පසුව ඇප පිට නිෙහස් කර ඇත.

1
2

https://www.tamilguardian.com/content/kilinochchi-school-student-attacked-after-reporting-local-drug-activity (Last accessed on 12th April)
https://www.bbc.com/news/world-asia-46762770 (Last accessed on 12th April)
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වීඩිදයෝදව්  ෙදා ගත් ඡායාරූපය් -රූපදේ ොයකත්වය -BBC

3. ජනාිපති්ේ පැමිණීමබ එ්රහිව වි්රෝ තා රළ අුරුෙ

න වූවන්ේ පවුල්වලබ

තර්ජන
ජනවාරි 23 වැනිො, අුරුෙහ්  වුව් දේ පවුල් විසි්  ිෙය වු දවත ජනාධිපය  සිරිදස්නදේ පැමිණීම
අතරුර විදරෝධ්තාවය ෙැ්වීමට එකු වූ අතර, බු්ධි අාශ යැයි පවසන නිෙධ්ාරී්  ඔවු්  විදරෝධ්තාවය
කර දගන ගියදහාත් අත්අඩාගුවට ග් නා දවට තර්තජනය කළ දවට වාර්තතාදද.3 ඊට අමතරව, බුේි
අාංන ිදෙයාන්න

ස කනක්ෂ

අාංන ව අ ෙ රැඳී සිටිිකන විකනෝයතාකේ සිටි පවුල්ලවෙ ඡායාරූප ගැනීකම්

ිදයුුව සිටි අතන, ඔවුනකආ ඉල්ලලීම් වූකේ සිවිල්ල යුේයකේ විවිය පියවනයන ිම දී
ඔවුනකආ පවුල්ලවෙ අයට අදාළව යුක්තිය ේා ගැනීම
අවස්ථාවනිම ේා දුන කපාකනානදු ඉු කනා

ස ඉනපසුව අුරුදසන

ම්්නයකයන සිරිකස්න නජය විසින විවිය

න තිබීමයි.

කිිබකනාච්චචිකේ දී, අුරුෙහ්  වූව් දේ මදවරු්  ෙ වාර්තතා කදේ ජනාධිපය  පැමිදණන තැනට ආස් න
තැනක විදරෝධ්තාවදේ දයීනදම්  ඔවු්  ෙ වළකනු ෙැබූ දවයි.

3

https://www.tamilguardian.com/content/families-disappeared-threatened-when-protesting-presidents-vanni-visit (Last accessed on 12th
April)
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4. “ර ස්ව ්පාලිස්ව නිල ාන්න”රැ්

ීන ධ්ලන නිව බ ඇුළු ්වති

අුරුදසන වූ දිකළ පුේගෙයකුකආ බිරිහ විසින කනක්ෂාව ඉල්ලො සිටි ්වට වාර්තතා වනකන, අපනාය
පන්ක්ෂණ කදපාර්තතකම්නුකද ිදෙයාන්න ්වට පව න පුේගෙයන විසින ඇකආ ිදව ට කප්නවාරි 8
කවිදදා ්කෙන ඇුළු වී තර්තජනය කින්කමන පසුවය. කේවගැතිවනකයකු ඇුළුව අ ල්ලවැසියන විසින ව
අවස්ථාකද එතැනට පැිකණ ඇති අතන ිදව ට ඇුළු වූ පුේගෙයන විසින කියා ඇත්කත් ඔවුන ිදව
පන්ක්ෂා

නනකන මත්රවය

දැනුවත්

ළ පසු කමකී පුේගෙයන එම ස්ථානකයන පිටත්ව කගාස් ඇත. ීටට ප්රතිචානයක් කෙ

ානතාව ශ්රී ොං

ම්්නයකයන ්වයි. ක

ා මානව ිමික

ම් ක

අතන, එිම දී ඇය කියා ඇත්කත් සිය
ජීවිතවෙ කනක්ෂාව

4

කස් වුවත්, අ ල්ලවාසීන විසින කම් ගැන කපාලිසිය

ාික කම් මනනානම

ාර්තයාෙකේ පැිකණිල්ලෙක් කගානු

ැිකයාකආ නුව කගන යන අතනම, ඇය ඇකආ

ම්්නයකයන බිය වන ්වයි.4

https://www.tamilguardian.com/content/wife-disappeared-appeals-protection-after-threats (Last accessed on 12th April)
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දප්සාදෙයි පදිාචි අනෙරාජා එඩ්නා ඩයස් සිය සැමියාදේ නුදද කටයුු නිසා තමාදේ ජීවිතයට අනුර් දද යැයි බිය වී ඇත. ඡායාරූපය ටැමිල් ගාඩිය් 

5. ඉරණතිවු ්වත පැමිණි ක්රියාකාරාරිරයාකාබ එහි ප්ර්දන ීම නාවිර
රරයි

ුදොව ප්රතික්්පප

ශ්රී ොකාදද වොගු පදිාචි අවසරපරය් සහිත කැද් ඩියානු-ෙමිළ ක්රියාකාරිනිය් විසි්  නිකුත් කළ
ට්විටර්ත පණිවුඩයකට අනුව, පසුගිය ජනවාරි 5 වැනිො ඇය යහළුවකු සමග ඉරණය වු දවත දදෝට්ටුදව් 
ගම්  කිරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාදද ඇය දදෝට්ටුවට නැගීම නාවික හිොව විසි්  වළ්වන ෙීන.5
ක්රියාකාරිනිය, ඉරණය වු ප්රජාවට සහ ඔවු්  විසි්  නාවික හිොව අල්ොදගන සිටි ඉඩමුත නැවත ෙදා
ගැනීමට සිදු කළ විදරෝධ්තාවෙට සහාය ෙැ්වූ දකදනකු වන අතර, ඇය තවදුරටත් සිය ට්විටර්ත
පණිවුඩදේ කියා සිටිදේ ප්රද්ශදේ ක්වරය් ට අනුව දමුත ආකාරදේ පරී්ෂා කිරීමුත දෙමළ පු්ගෙය්  සහ
කා් තාව්  සමුතද් ධ්දය්  විසමානුපාය කව සිදු වන දවයි.
6. ඉරණතිවු ්වත පැමි්ණන ක්රියාකාරාරිරයාකාබ

ප්රතික්්පප කින්මබ නාවිර

ුදොව උ් ා

5https://twitter.com/dharsha_J/status/1081774041793421312

ජනමා ය්දීනනබ එහි පැමිණීම

රරයි

(Last accessed on 12th of January)
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ජනවාරි 8 දා, නාවික හිොව විසි්  මානව හිමිකමුත ක්රියාධ්ර රුකී ප්රනා් දු සහ ීබීබසී ජනමාධ්යදදීන් 
ඇුළු කණ්ඩඩායම්, ඉරණය වු දවත යෑදම්  වැළකීමට උත්සාහ ෙරන ෙීන.6 ප්රමාෙයකි්  පසුව ඔවුනට
යෑමට අවසර දෙනු ෙැබුදද මානව හිමිකමුත දකාමිසම මැදිහත් වී උුරු මැෙ පළාදත් නාවික අණදෙන
නිෙධ්ාරියාදග්  කිසිම දකදනකුට දමුත දූපත දවත යාමට නීතයානුූලෙ අවහිරය් දනාමැය  දවට
සහය කය් ෙදා ගැනීදම්  පසුවය.7 නීතයානුූලෙ අවහිරය් නැය  දව කීවත්, ක්රියාකාරී් ,
ජනමාධ්යදදීන්  දම් ම මානුියය ආධ්ාර සපය් න්  හට ෙ නිතර, අත්තදනෝමය ක දෙස ඉරණය වු
දවත ඇුළු වීම වළ්වන දවට දචෝෙනා එල්ෙ දද.
7. ඉඩම්ම නිදහස් කරන වලස ඉල්ලු වේප්පාපිලවු පවුල්ල, වසාල්ලදාදුව ෝ බිය ගන් ති.

හිො භටය්  විදරෝධ්තාවදේ නියැදෙන පවුල් කඳවුර ඇුදේ සිට ඡායාරූප ගත කිරීමත්, අදද්ෂණය කිරීමත් ේනට ෙැබුනි. - ඡායාරූප
අනුග්රසය- ටැමිල් ගාඩිය් 

ජනවාරි 26 වැනිො, අවතැ් වූ පවුල් විසි්  ද්ප්පාපිෙවු හි ෙැ්  හිො කඳවුර පිහිටා ඇය  ඔවු් දේ ඉඩමුත
නිෙහස් කරන දෙස කරන ෙෙ තවමත් කරදගනු යනු ෙදන සාමකාමී උ්දඝෝෂණවෙ දකාටස් දෙස,
නැවත ඉඩම් ේා දීමට ඔවුනට කපාකනානදු වූ ියනයක් පසුවීමත්
ළඟට කගන යන ෙදී.

6
7

හවුකර්ත සිටි කනක්ෂ

මගම තමනකආ උේකඝෝෂණය

හවුන

සුදා ීටට ප්රතිචාන දැක්වූකේ විකනෝයතාවකේ කයකදන පවුල්ල

https://twitter.com/rukitweets/status/1082867524692144128 (Last accessed 12th April)
http://www.sundayobserver.lk/2019/01/13/news-features/iranaitivu-eight-months-after-reclaiming-land-navy (Last accessed on 12th April)
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ස අකදක්ෂණය කපාලිසිය

ස

සුදාව කයාදවා වැඩි කින්ම මිනිද.8 9

8. වි්රෝ තාරරුවන ්ක්ප්පාපිලවු ්වතින ඉව් කින්්ම් ්පාලිස්ව තැත ප්රතික්්පප ්ද
කපදරවාරි 6 වැනිො, ිෙය වු උසාවිය ශ්රී ොකා දපාලිසිය විසි්  යුෙ හිොව සිටින ද්ප්පාපිෙවු
ගමුතමානයට ආස් නදේ විදරෝධ්තා කරන ෙමිළ විදරෝධ්තාකරුව්  එතැනි්  ඉවත් කරන දෙස ඉල්ෙමි් 
පැවරූ නුව් ප්රය ්දේප කදේය.10

11

කපාලිසිය නැවත නැවතත් ඉල්ො ය බුද්  තම් දේ ඉඩමුත

ඉල්ෙමි්  පවුල් විසි්  පවත්වන සාමකාමී විදරෝධ්තාවය්  මැඩ පැවැත්වීමට වූ අතර, ඔවු් දේ අලුත්ම
ප්රකාශය (ප්රය ්දේප කරනු ෙැබූ) වූදේ, උසාවිය විසි්  නියම කරන ෙෙ පරිදි විදරෝධ්තාවය කඳවුදර්ත සිට
මීටර 75ක සීමාදද පැවැත්වීදමුත ීන දසාල්ොදුව් ට විදරෝධ්තාවය ෙර්තශනය වීම නිසා ඔවු්  දකෝපයට පත්
විය හැකි දවයි.12

9. වේප්පාපිලවු වි්රෝ තාරරුවනබ යුෙ

ුදො බියාක ගැනීම් නි ා තමන්ේ තාවරාලිර

කුටි ආවරණයාක කින්මබ සිදු ්ද.

විදරෝධ්තා ේවන පවුල් අ ණ්ඩඩ අදද්ෂණයට ේ කරන ස්වරූපදය්  හිොමය බිය
ගැ් නවීමකට ේ වූ අතර, එදස් ේ වූව්  අතර වැඩි වශදය්  සිටිදේ කා් තාව් ය. ඔවුනට
ව නිසා ඔවු් දේ තාවකාලික කුටි ආවරණය කර ගැනීමට සිදු විය. ටැමිල් ගාඩිය්  වාර්තතා කළ
ආකාරයට, දපදරවාරි 9 වැනිො කඳවුරට ඇුළු දවන ස්ථානදේ අාශක 360් ේවා කැරදකන,
විදරෝධ්තාවය සිදු දවන ස්ථානය ෙ පටිගත දකදරන, අදද්ෂණ කැමරා සවි කර ය බුනි.13

8

https://www.tamilguardian.com/content/soldiers-intimidate-keppapulavu-families-demanding-release-land (Last accessed on 12th April)
https://www.vikalpa.org/?p=34307 (Last accessed on 12th April)
10 https://www.tamilguardian.com/content/court-rejects-sri-lankan-police-attempts-throw-protesters-out-keppapulavu
11 https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089389060513161222
12 https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089149335848214528
13 https://www.tamilguardian.com/content/army-intimidation-forces-keppapulavu-protesters-cover-shacks
9

20

[Document
title]
ඉන්ෆෝම්
වාර්තාව: ශ්රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය

ජනවාරි 1 – 2019 මාර්ු 31

කා් තාව්  ද්පාපිෙවුහි තාවකාලික විදරෝධ්තා පැවැත්වූ ඔවු් දේ කුටි ආවරණය කළහ - ඡායාරූප අනුග්රසය- ටැිකල්ල ගාඩියන

10. වපාලිසිය අ තැන් වූ පවුල්ල ල අත්සන් යාපාරයඅ අ ර ර කර

වදමුත: දපාලිස් නිෙධ්ාරියකු විදරෝධ්තාවදේ නියැලි කා් තාවකට ද්ශනය් කරනවා දස් දපද්  - ඡායාරූප අනුග්රහය -ටැමිල් ගාඩිය් ;ෙකුදණ්ඩ:
ට්විටර්ත පණිවුඩය

-@garikaalan

කප්නවාරි 27 වැිදදා, ශ්රී ොං

ාකද කපාලිස් ිදෙයාන්න

ස බුේි අාංන ිදෙයාන්න විසි් 

ද්ප්පාපිෙවු හා ිෙය වු හි තම් දේ ඉඩමුත ආපසු ෙදා දෙන දෙස ඉල්ෙමි්  අවතැ්  වූ පවුල්
විසි්  දගන ගිය විදරෝධ්තාවදේ දකාටස් දෙස දියත් කරන ෙෙ අත්ස්  වයාපාරදේ නියැලුණු
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අුරුෙහ්  වූව් දේ පවුල්වෙට තර්තජනය කරන ෙෙ දව වාර්තතා දද.14 විදරෝධ්තාකරුව් ,
ක්ාකසෝ විට
කෙ

ානතාවන වූ අතන, ඔවුනකආ ඡායාරූප ගැනීම

අවවාද කින්ම සිදු

11. නාවිර

ස විකනෝයතාවය කනා

න සිටින

නන ෙදී.

ුදොව වි්රෝ තාරරුවන ඡායාකාරූප ගත රරයි.

කප්නවාරි 21 වැිදදා, අවතැන වූ ිස්ලිමුත පවුල් විදරෝධ්තාවය ේවමි්  සිටිදේ සිොවුදර්ත පිහිටි
අ්කර 35ක ඉඩම් නාවික හිොව විසි්  අල්ො දගන සිටීමට විරු්ධ්ව වන අතර, දමම
විදරෝධ්තාකරුව්  නාවික හිොව විසි්  ඡායාරූප ගත කිරීමට සහ අදද්ෂණයට පත් කර
ය දේ.15 ශ්රී ොකා නාවික හිොව තම්  අදද්ෂණයට සහ බිය ගැ් නවීමට ේ කිරීම සිදු
කදේ යැයි ඊට එදරහිව ශ්රී ොකා මානව හිමිකමුත දකාමිසමට දමම විදරෝධ්තාකරුව්  විසි් 
පැමිණිලි කර ඇත. දකදස් වුවත් තම් දේ ඉඩම දවනුදව්  දගනියන සටන අ ණ්ඩඩව දගන
යන දවට ඔවු්  විසි්  කර ඇත.16

දපාලිසිය දො සිටින අතර ශ්රී ොකා නාවික හිොව විදරෝධ්තාකරුව් දේ ඡායාරූප ගනිමි්  -ඡායාරූප අනුග්රහය - ටැමිල් ගාඩිය් 

14

https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-obstruct-displaced-families-signature-campaign (Last accessed 12th April)
https://www.tamilguardian.com/content/muslims-protest-sri-lanka-navy-occupation-mannar (Last accessed 12th April)
16 https://www.tamilguardian.com/content/mannar-muslim-protesters-file-complaint-against-sri-lanka-navy-threats (Last accessed 12th April)
15
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B. උු්ර් ්ෙමළ ජනමා ය්දීනනබ ධා ා

තර්ජන

උුදර්ත ෙමිළ ජනමාධ්යදදීන් දේ කටයුුවෙට පුළුල් දෙස ස් න්ධ් හිොව සහ දපාලිස් මැදිහත්වීමුත
විසි්  දාධ්ා කර ඇත. එ් ජනමාධ්යදදදියකුට කායික දෙස පහර ීන ඇය  අතර, අදනකුත් අයට තර්තජනය
කර, බිය ග් නවා ඇත. ප්රද්ශදේ වැසිය්  විසි්  හි් දු ද්වාෙ බිම් යැයි හඳු් වන තැනක දද ්ධ්
ප්රය මාව් දගාඩ නගා ඇත. දමම ප්රය මාව දගාඩ නැාවූ ස්ථානදේ, එය විවෘත කරන උත්සවදේ ීන, දෙමළ
ජනමාධ්යදදීන්  දවත එය දගාඩ නැගූ අයදග්  සහ දද ්ධ් ික්ෂූන් දග්  බිය ගැ් නවීමුත සහ
එදිරිවාීනකමුතවෙට ිහුණ පෑමට සිදු වී ඇත.

12. වපාලිසිය විසින් ජනමාධ්යවේියයා බය ගන්
ජනවාරි 7 වැනිො, අනුරාධ්පුර තරුණය්  දෙදෙදනකු ම් නාරදමුත ගමුත දෙකක ිෙල් එකු කරමි් 
සිටිදේ එම ිෙල් අනාථය්  දවනුදව්  දව කියමි්  වුවත්, ප්රද්ශවාසී් ට සැක සිී  ඔවු්  අල්ො
දපාලිසියට භාර ීන ඇත.17 ප්රද්ශවාසී්  දචෝෙනා කදේ දපාලිසිය විසි්  දපාලිසියට ෙැනුමුත දු්  අය සහ
ඔවු්  දපාලිසියට රැදගන ගිය අය බිය ගැ් වූ දවය.18 කම් අවස්ථාකද එතැනට ිනය දිකළ

ජනමායයකදියයකු ද කපාලිසිය විසින බිය ගැනන වූ ්වට කචෝදනා එල්ලෙ කවන අතන, ඔවුන විසින
ඔහුකආ විස්තන

ස ඡායාරූපයක් ේා කගන ඇත. ජනමාධ්යදදදියා විසි්  දපාලිසිදේ සහ

මානව හිමිකමුත දකාමිසදමුත පැමිණිලි කළ දවට වාර්තතා දද.19

13. ්ධෞද්ධ

ප්රතිමාව ්ගාඩ නැූ  ස්වථාාන්

ජනමා ය්දීනනබ බියාක ගැනීම්

ිෙය වු හි, සිාහෙ පු්ගෙය්  විසි්  බු්ධ් ප්රය මාව් ඉදි කරන ආකාරය දුටු දවට වාර්තතා දවන අතර,
දමුත කටයුත්ත ආරමුතභ වී ඇත්දත් හි් දු දකෝවිෙකට අයිය  දද යැයි සැෙදකන ඉඩමක දද ්ධ් ික්ුව්
කුටිය් සෑීනමත් සමගය.20 ජනවාරි 19 වැනිො, කම් සිේිය වාර්තතා කින්මට ඉිය කින්ම් භූිකයට පැිකණි
ජනමායයකදදීනකආ ඡායාරූප සිාංසෙ ඉියකින්ම් ශ්රික

යන විසි්  සිය ජාගම දුරකථනවලි්  ෙදා දගන

අතර, දමදස් කදර්ත ඔවු්  බිය ගැ් නවීමට දව දචෝෙනා එල්ෙ දද.21

17

https://twitter.com/garikaalan/status/1082458727536459777 (Last accessed 12th April)
https://twitter.com/garikaalan/status/1082353227205464064 (Last accessed 12th April)
19 http://www.virakesari.lk/article/47675 (Last accessed 12th April)
20 https://www.tamilguardian.com/content/large-buddha-statue-built-mullaitivu-hindu-temple-site-despite-local-opposition (Last accessed
13th April)
21 https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu (Last accessed
13th April)
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ඉදිකිරීමුත භූමිදේ සිටි ඉදිකිරීමුත ශ්රමිකයකු ජනමාධ්යදදීන් දේ ඡායාරූප ග් නා අයුරු -ඡායාරූප අනුග්රහය -ටැමිල් ගාඩිය් 

14. බුද්ධ ප්රතිමාව විවතත රරන අවස්වථාා්ද ීන ්ධෞද්ධ
තර්ජනයාක රරති

ිකක්ෂූනන ජනමා ය්දීනනබ

බු්ධ් ප්රය මාව ඉදි කළ මතදේෙකාරී ඉඩම සමුතද් ධ් කාරණය සමුතද් ධ්දය්  ජනපය දේ
කරුණාව් ත සහදයෝගය සහ උුරු නැදගනහිර පළාත්වෙ සාවර්තධ්නය පිළිදඳ ජනාධිපය 
කාර්තය සාධ්ක දෙකාදේ කඩිනමුත මැදිහත් වීම දොදපාදරාත්ු වූ ලිපිය්

22

ය බුද්  වුවෙ,

දපාලිසිය දො සිටිය ීන, වාර්තතා දවන පරිදි රාජය පුරාවිෙයා දෙපාර්තතදමුත් ුදද සහදයෝගය
සහිතව එම ප්රය මාව වස වසා ඉිය

නන ෙදී.23 කම් අවස්ථාවට පැිකණි කදමළ ජනමායයකදදීන

එතැනට පැිකණි භික්ූන ඇුළු සිාංසෙ පුේගෙයන විසින ිමරිසැන කින්මට ්ඳුන වී ඇති අතන,
කචෝදනා එල්ලෙ කවන ක

ානයට කම් ප්රතිමා

ම්්නය කතානුරු දිකළ ප්රජාව අතන පැතින ිනකේ

22

https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu (Last accessed
13th April)
23 https://www.tamilguardian.com/content/more-tensions-opening-illegal-buddha-statue-mullaitivu-rushed-through (Last accessed 13th April)
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න ඇත. හිටපු උුරු පළාත් සභා ම් ීවරයකු වන ටී. රවිකර්  හට පවා

දමුත අවස්ථාදද හිරිහැර කර ඇත. දමය ජනවාරි 23 වැනිො වන විට විවෘත කිරීමට ික්ෂූන් 
කඩිිඩිදේ කටයුු කර් නට ඇතැයි සිදත් ද් , අොළ ප්රාද්ශීය සභාව දවත කරන ෙෙ
දතාරුරු ෙැන ගැනීදමුත අයිය ය (RTI) ඉල්ලලීමක් විසින 24 වැිද ියන තසවුරු

කේ, කම්

කගාඩනැිනලි ඉියකින්මට ිදසි අව න ේා කගන නැති ්වත්, කගාඩ නැිනල්ලෙ නීති විකනෝධී ්වත්
ය.24

රූපය - දිකළ ජනමායයකදදීන ක්ෞ්ධ් ික්ෂූන්  සමග මතදේොත්මක නීරවි පිල්දෙයාර්ත දකෝවිල් භූමිදේ දද ්ධ් ප්රය මාව් ඉදි
කිරීම ගැන අෙහස් හුවමාරු කර ගනිමි් – ඡායාරූප අනුග්රහය - ටැිකල්ල ගාඩියන

15. ුදලතිවු හි ීන ජලයාක

ම්ධන

වි්රෝ තාවයාකර ීන ජනමා ය්දියයාකකුබ තර්ජන

කපදරවාරි 10 වැනිො ෙමිළ ප්රද්ශවාසී්  විසි්  යුෙ හිොව විසි්  පමණ ඉ්මවා ජෙය ෙදා
ගැනීමට විරු්ධ්ව පැවැත්වූ උ්දඝෝෂණය් වාර්තතා කිරීමට පැමිණි ජනමාධ්යදදදියකුට
තර්තජනය කිරීම් සිදුවී ඇය  දවට වාර්තතා දද. නිෙහස් ජනමාධ්යදදීන දසල්වරාජා සුම් ත් ට
කියා ඇත්දත් ඔහු එතැනි්  පිටත්වීම දනාකර් ද්  නමුත, ඔහුට “දරපතෙ ප්රය ලෙවෙට” ිහුණ

24

http://www.virakesari.lk/article/48579 (Last accessed 13th April)
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පෑමට සිදු දවනු ඇතැයි කී දවට වාර්තතා දද.25 ිෙය වු හි පිහිටි මරිටිදමපත්ු නමුත නෙ ළිඳකි් 
දමදස් අධික දෙස ජෙය ෙදා දගන අතර, දමය පිහිටා ඇත්දත් සමුතප්රොයික ෙමිළ ඉඩමක වන
අතර, ප්රද්ශවාසී්  විදරෝධ්තාවය පැවැත්වූදේ එහිය.26

හිො නිෙධ්ාරිදය් අධික ජෙ පාවිච්චචිය සමුතද් ධ්දය්  වාර්තතා කිරීමට පැමිණි ජනමාධ්යදදදියකුට එදරහි
දවමි්  - ඡායාරූප අනුග්රසය - කේඩීඑස් ොං

ා

16. මනනාර්ම් රැස්වීමර සිටි ජනමා ය්දීනන ආ්ඩුකරාරවරයාකා්ේ ආරක්ෂ්ර
නිල ාන්න විසින ඉව් ්ර්ර්
කපදරවාරි 12 වැනිො, ම් නාරදමුත, ම් නාරමුත දිස්ත්රි් දල්කමුත කාර්තයාෙදේ පැවැය  ආණ්ඩුකාර
සුදර්ත්  රාඝව්  පැමිණ සිටි රැස්වීමක සිටි ජනමාධ්යදදීන්  ආණ්ඩුකාරවරයාදේ ආර්ෂක
අාශ විසි්  ඉවත් කර ඇත. ජනමාධ්යදදීන් ට දමදස් ඉවත් කිරීමට දෙ කිරීම ඔවු් දේ
ජනමාධ්ය

නිෙහසට

තර්තජනය්

දම් ම,

පළාත්

පාෙන

ආයතනවෙ

ී රණ

ගැනීම

සමුතද් ධ්දය්  ඇය  විනිවිෙභාවය අවහිර කිරීමට ගත් පියවර් දෙස ෙ දහළා ෙැක ඇත.27

25

http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/852-army-threatens-journalist-covering-protest-against-water-theft-video (Last
accessed 13th April)
26 https://www.tamilguardian.com/content/army-threatens-journalist-mullaitivu (Last accessed 13th April)
27 https://www.tamilguardian.com/content/northern-governor’s-security-remove-journalists-mannar-meeting (Last accessed 13th April)
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17. වකෝපායි ්පාලිස්ව ස්වථාානභාර නිල ාරියාකා විසින ජනමා ය්දියයාකාබ ප

ර ්ෙයි

ජනමාධ්යදදීන නඩරාජා කුගරාජා හට දපදරවාරි 19 වැනිො දපාලිසිය විසි්  පහර ීන ඇත්දත්,
දපදරෝල් දදෝමුතදය් පිපිරීම සමුතද් ධ් පුවත් වාර්තතා කිරීමට වන අතර, දමම පහර ීනදම් 
ඔහුට ුවාෙ සිදු වී දරෝහල් ගත කර ඇත.28 පිපිරීම සිදු වූ භූමිදේ, වාසන කිිමපයක් විනාන වී
තිබුනු අතන, කුඩනාජා අපනාය සිේියට ්ායා කනාවන කස් තම
ක

කස් වුවත්, ඔහුට කමම සිේිය වීඩිකයෝ කනා

නන කෙ

න දමා, ඔහුකආ ුහුණට අත ිකට කමාෙවා ක

ැමනා කම්පනන

තර්තජනය

න, ඔහුකආ

ා ඇත.
ැමනා තල්ලු

ෝපායි කපාලිසිකේ කපාලිස් ස්ථානාිපති විසින

පසන දී ඇති අතන29 ස්ථානාධිපය  සිට ඇත්දත් සිවිල් ඇඳුදමනි.30 නිෙහස් මාධ්ය වයාපාරය (FMM)
කමම සි්ධිය දහළා ෙකිමි් , දමුත සමුතද් ධ්දය්  පරී්ෂණය් සිදු කිරීමටත් වගවීම ක්රියාත්මක
කිරීමටත් කටයුු කරන දෙස ඉල්ො සිටින ෙීන.31

පහර කෑමට ේවූ ජනමාධ්යදදීන, නඩරාජා කුගරාජා - ඡායාරූප අනුග්රසය - ශ්රී ොං ා රීෆ්

28

https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-assault-tamil-journalist-jaffna (Last accessed 13th April)
http://www.sundaytimes.lk/article/1071848/fmm-condemns-police-attack-on-jaffna-journalist (Last accessed 13th April)
30 https://www.thehindu.com/news/international/jaffna-journalist-assaulted-by-policeman/article26323437.ece (Last accessed 13th of March)
31 http://srilankabrief.org/2019/02/free-media-movement-condemns-police-attack-on-journalist-nadarajah-kugarajah (Last accessed 13th
April)
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ාරු බිී

මාර්තු 12 වැනිො, ුෙතිවු ිම ප්රසිේය දිකළ ජනමායයකදියයකුකආ ිදව
ජනමායයකදියයාකආ ෙැප්කටාප්,

ැමනා කම්පනන කසාන

ම්

කසාරු බිහ ඇති අතන,

ළ භාඩඩ අතන ඇත. වවා පසුව

දපාලිසිය විසි්  දසායා දගන ඇත. ජනමාධ්යදදීන කුමාන් , සාමානයදය්  හිොකරණය සහ
ිෙය වුහි සිාහෙකරණය, අුරුෙහ්  වූව් දේ විදරෝධ්තා ආදිය වාර්තතා කරන දකද්  වන
අතර, ඔහු විේවාස කර් ද්  දමම සි්ධිය ඔහුදේ වැඩ නිහඬ කිරීම සඳහා හිතා මතා කරන
ෙෙ කටයුත්ත් දවයි. ඔහු තමනකආ ජනමායය
ිමරිසැනවෙට ඉෙක්

ටයුු

න කගන යාකම් දී ීටට කපන ද ිදතන

වී ඇත.32 33

C. එක් රැස්වී්ම් නිෙ

රඩ කින්ම්

රුපියල් 1000 ක දෙනික අවම වැටුප් ඉල්ො සිටින 1000 වයාපාරදේ සාවිධ්ායකයි් . 1000 වු
කමුතකරුව්  සඳහා විවිධ් ආකාරදේ හිරිහැර කිරීමුත, පහරීනමුත හා අත්අඩාගුවට ගැනීමුත වැනි කාරණා වෙට
ිහුණ ීන ඇත. දකාළඹ සරසවිදේ ශිෂය විදරෝධ්තා කඳුළු ගෑස් හා ජෙ විදින ුව්කු දයාො ගනිමි් 
දපාලීසිය විසි්  විසිරුවා හරිනු ෙැද ය දේ. තවත් සි්ධියක ීන උ්දඝෝෂණය කළ ගුරුවරු් ට ෙ එදෙසම
පහර දෙන ෙීන. පුත්තෙදමුත ීන විදරෝධ්තාකරුව් ට ප්රදකෝපකාරී දෙස දැට්  ප්රහාර එල්ෙ දකරුනු අතර,
දකාළඹ ීන පු්ගලික රූපවාහිනී ආයතනය් වෘත්ී ය සමිය  රැස්වීමකට සහභාගි වූ දස්වකයි් 
දස්වදය්  ඉවත් කරන ෙීන.

19. තු කම්මකරු න්වේ උදවඝෝෂණයඅ අනුබදධ් ර න්දු පූජකයාවේ
ප්රහාර ලල්ලල වේ
කප්නවාරි 4 වන ියන සැටනිම වු
අයිති වාසනය

ට, ඔහුකආ ිදව

ම්

රුවනකආ

තයග්රසය

මග

ාහනයඅ

ම්්නය වූ ශිවා ශ්රී කදූ ෂර්තමාට

ඉියරිකේ නවතා තිබිය දී නාඳුනන පුේගෙයන පිරි ක් විසින පසනදී ඇති

්ව වාර්තතාකද.34 වාසනයට ්නපතෙ කෙ

සාිද සිදුව ඇතැයි වාර්තතා කද. පූජ

වනයා විේවා

පරිිය, කමය ප්රකේනකේ කේනපාෙනඥයිනකආ වුවමනාව මත සිදු වූවක් වන අතන, සිේිය
ියඹුෙ කපාලිසිය පන්ක්ෂණ කනම්භ

න ඇතැයි පැවකස්.
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https://www.tamilguardian.com/content/prominent-mullaitivu-journalists-equipment-burgled (Last accessed 13th April)
https://twitter.com/kumanan93/status/1105543389708054529 (Last accessed 13th April)
34 https://lankacnews.com/වුම් රු-විකනෝයයට-මැනකයෝ/ (Last accessed 13th April)
33
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ාංවි ායාකරයාකන අ්අඩාංගුවබ

කප්නවාරි 23 ියන ්ගවනතොව ප්රකේනකේ දී පසු ියන පැවැත්කවන විකනෝයතාව
නිකන සිටි 1000 වයාපානකේ

ාංවියාය

යින අත්අඩාංු වට කගන තිකේ. ිදවා

කින්ම

හසා අග්රාමාතය නිදල්ල වික්රමසිාංසකආ

කයදීම35

සිදු විය සැකි ්ායාවක් කෙ

ැ
සිදු

කමිමදී

ාංචානය
ෙ

ම්්නයකයන දැනුවත්
වයාපෘතියක් කනම්භ

මග ඔවුනකආ විකනෝයතාවය එ

ම ියන

නු ෙැ් ඇත. කමම විකනෝයතාවය වැළැක්වීම

හසා

රුවන අත්අඩාංු වට කගන ඇතැයි පැවකස්. 1000 වයාපානයට කමම විකනෝයතාවය කවනත් ියන
නන කෙ

න ඇත.

36

කපාලීසිය විසින ්ෙ

න ඇති අතන,

ාංවියාය

යන කමම ඉල්ලලීම දැඩි කෙ

ප්රතික්කේප

විදරෝධ්තාකරුව්  දපාලිසිය විසි්  දකාපමණ කාෙය් තදා ගත්දත් ෙැයි වාර්තතා කර

දනාමැත.

විදරෝධ්තාවය ගැන ෙැනුවත් කිරීමට දපාලිසිය විසි්  දාධ්ා දකරුණි - ඡායාරූප අනුග්රසය - ොං

21. 1000

යාපාරවද දැනු ත් රීමේවම්ම

ා වීදස්

ැඩසඅහනඅ පහර වද

ශ්රී පුවත් වාර්තතා කරන ආකාරයට, මාර්තු 25 වැනි දින අවිස්සාදදල්දල් සාොව වත්දත් පැවැය  ෙැනුවත්
කිරීදමුත වැඩසටහනකට, වු අධිකාරිවරයා විසි්  පහර දු්  දවට දචෝෙනා එල්ෙ දද. කම් අනතර්තජාෙ
ප්රවෘත්ති කවේ අඩවිකේ ප්ර

35

ානයට පත්

ළ වීඩිකයෝව

ගැුම දැක්කද.37

http://www.sundayobserver.lk/2019/03/03/news/indian-funded-houses-handed-over-bogawantalawa (Last accessed 13th April)

36https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%

B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%90/ (Last accessed 13th April)
37http://www.sripuvath.com/%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93-1000-
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22. රැකියාකා විරහිත උපාි ාන්න්ේ වි්රෝ තාවයාකබ ප
කප්නවාරි 13 වන ියන ක
විකනෝයතාවය

ර ්ෙයි

ාළඹ කෙෝටස් වටනවුම අ ෙ දී රැකියා විනිමත උපාියාන්න කආ

ට මාර්තගය අවිමන

පසනදී ඇති ්වට වාර්තතා කද.38

39

කේ යැයි කියිකන, කපාලිසිය විසින

ඳුළු ගෑස් සා ජෙ විියනවලින

පසු දින, විප්ෂ නායක මහි් ෙ රාජප්ෂ, ප්රහාරය දහළා ෙකිමි් 

ප්රකාශය් නිකුත් කළ දවට වාර්තතා දවන අතර, රැකියා ෙදා ීනම ආණ්ඩුදද වගකීම් දවත්, ප්රහාරය
අසාධ්ාරණ දවත් ප්රකාශ කරන ෙීන.40

23. විශ්ව විෙයාල සිසුන්ේ වි්රෝ තාවයාක විසුරීමබ රළුළු ග්ස්ව

කපාලිසිය ්ාය වෙට උඩින සිසුන කද ට ජෙ ප්රසාන එල්ලෙ

ජල ප්ර

නයි - ඡායාරූප අනුග්රසය -කේලි මිරර්ත 41

කප්නවාරි 21 වනදා අනතර්ත විේව විදයාෙ ශිෂය ්ෙමඩඩෙය විසින
උේකඝෝෂණය විසුරුවා සැන්මට

ාර

ාංවියානය

නන ෙද

ඳුළු ගෑස් සා ජෙ විියන කපාලිසිය විසින කයාදා ගනනා ෙදී.42

න වි සිසුන විකනෝයය දැක්වූකේ අආිදියග විේව විදයාෙකේ සිසුන
අව න කින්ම ඇුළු ඉල්ලලීම් නාශියක්

හසා කේනන අත්ිමුවීම

ම්්නයකයිද.

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4/?fbclid=IwAR0dojPdEcHL1LgxVJLGLPJyhIksIvR4PGzo8a0gDB6JCmpk32cMFJ6jow (Last accessed 13th April)
38 http://www.adaderana.lk/news/53224/police-fire-tear-gas-at-protesting-unemployed-graduates (Last accessed 13th April)
39 https://www.newsfirst.lk/2019/02/13/tear-gas-used-to-disperse-unemployed-graduates-protest/ (Last accessed 13th April)
40
http://www.sundaytimes.lk/article/1070213/rajapaksa-condemns-usage-of-teargas-during-unemployed-undergraduates-protest
(Last
accessed 13th April)
41 http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Protesting-Uni--students-tear-gassed/108-162711 (Last accessed 13th April)
42 https://www.newsfirst.lk/2019/02/21/tear-gas-and-water-cannons-used-to-disperse-inter-university-protest (Last accessed 13th April)
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24. ශිෂ්යයාකන විසුරුීමබ රළුළු ග්ස්ව භාවිතා රරයි; අවිශිම රැඳවුම්රරු
අ්අඩාංගුවබ
මාර්තු 13 වනදා, කයෝජිත ප්රති-ත්රස්ත පනත (CTA)
අකසෝසි කින්ම
ාංවියානය

ස ත්රස්තවාදය වැෙැක්වීකම් පනත (PTA)

ම්්නයකයන අනතර්ත විේව විදයාෙ ශිෂය ්ෙමඩඩෙකේ (IUSF) සිසුන විසින
නන ෙද උේකඝෝෂණය

ට කපාලීසිය විසින

ඳුළු ගෑස් ප්රසාන එල්ලෙ

කපාලිසිය පව න පරිිය පාර්තලිකම්නු පාකර්ත පැවැති විකනෝයතාවය අතනුන
සැසින් යැයි අවිශි්මකේ

ැහවුම්

ෙස

නන ෙදී.
ාන් කෙ

රු මහීල්ල ්ඩඩාන කදිමකදණිය අත්අඩාංු වට කගන තිකේ.43

ඔහු 18 වැනිො දත් රිමා් ඩ් භාරයට පත්කර නිෙහස් කර ඇත.

25. ගුරු වි්රෝ තාවයාකබ ප්ර

ාර

ගුරු විදරෝධ්තාවයට ජෙ ප්රහාර - ඡායාරූප දාය ත්වය - කේලි ිකනර්ත 44

43

http://www.colombopage.com/archive_19A/Mar13_1552501627CH.php (Last accessed 13th April)
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Two-injured-during-teachers%E2%80%99-protest:-Union-alleges-protesters-were-attacked-withgarbage/108-163083 (Last Accessed 1 April)
44
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ොකා ගුරු දස්වා සාගමය විසි්  සාවිධ්ානය කළ විදරෝධ්තාවය කඳුළු ගෑස් සහ ජෙ විදිනවෙ ප්රහාරවෙට
දපදරවාරි 28 වැනිො ේ විය. සාගමය පැවසුදද අධ්යාපන අමාතයාාශය ඉදිරිපිට සිදු වූ දමුත සි්ධිය
සමුතද් ධ්දය්  පරී්ෂණය් සිදු කරන දෙස මාර්තු 3 වැනිො ජනපය වරයාදග්  ඉල්ලීම් සිදු කිරීමට
නියමිත දවයි.45

26. ස් ර්ණ ාර නිවද අුතින් පිර අ වූ ෘත්ීය සමිතිවද සාමාජික න්අ රැරීයා අර මි
වකවර්
මාර්තු ම

18 වන ියන, කපෞේගලි

ිකතිය

ාමාජි

වෘත්ීය

රූපවාිමනී කයතනයක් වන ස්වර්තණවාිමිදකේ නව වෘත්ීය

යින 15 කදනකුකආ රැකියා අිමික

ිකති රැස්වීම

සභාින වීම ිද ාය. කයතනකේ

කමම වෘත්ීය රැස්වීම ිද ා “කයතනකේ
ඉවත්

නිකන ිදකුත්

න ඇත්කත්, ඊට කපන ියන 17 වන දා පළු වනට

ළ ලිපිකේ

ාමානය

ාර්තය මඩඩෙකේ ක්ාකසෝ කදකනකු පැිකණි

ටයුුවෙට ්ායා සිදු වී යැයි” ඔවුන රැකියාවලින

හසන වී තිබුණි.46

27. පු්තල්ම් වි්රෝ තාරරුවනබ ධැබන ප්ර

ාර

මාර්තු 22 දා, සිරිකස්න ජනාිපතිුමා පුත්තෙම ප්රකේනයට පැිකකණන විට සු වීමට අවස්ථාවක් ඉල්ලො
සිටි විකනෝයතා

රුවන පිරි

සරිනු ෙැ් තිකේ. විකනෝයතා
විකනෝයය ප්ර

ානය

ට

ැනලි මර්තදන කපාලිසිය විසින ්ැටන කපාු ප්රසාන එල්ලෙ

රුවන විසින කයෝජිත

ළ අතන, ව ගැන ජනපති

මග

නීපානක්ෂ

ළ පිනවුමක්

න විසුරුවා
ම්්නයකයන

තා කින්මට අවස්ථාවක් ඉල්ලූ විකනෝයතා

එක් රැස්වී සිටි පුත්තෙම ක ද මාවකත් දී කමම සිදුවීම සිදු විය.

47

රුවන

ව අවස්ථාකද එතැන සිටි

විදරෝධ්තාකරුවකු ප්රකාශ කදේ දපාලිසිදේ පහර කෑමට ේ වූ කා් තාව්  ඇුළු පු්ගෙය්  කිහිප
දෙදන් දරෝහල් ගත කළ දවත්, ඔවු්  එකු වී සිටිදේ “පුත්තෙම ප්රද්ශයට දෙපාන දොකුම ගැටළුව”
ගැන කතා කිරීමට දවත්ය. 48

45

https://www.newsfirst.lk/2019/03/03/teachers-union-to-take-actions-against-teargas-attack (Last accessed 13th April)
https://twitter.com/AzzamAmeen/status/1107857491541409792 (Last accessed 13th April)
47 http://www.adaderana.lk/news/53935/police-baton-charge-protesters-in-puttalam (Last accessed 13 April)
48 https://www.bbc.com/sinhala/sri-lanka-47667399 (Last accessed 13 April)
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D. ප්රරානන්
ොවන ක
වි

නිෙ

කර්ත මර්තදන

රඩ කින්ම්

ාන් පියවන අතන, 'ක

ානනය කින්කමන නාජය නාලි

කල්ලඛ

ක

ෝපි

කේ' රූපවාිමනී කටලි නාටයකේ එක්

න ඇත. කමකී කදවැිද සිේිය ක්ෞේය භික්ූන විසින අනුමත කනා

ම්්නයකයන මු කවිකන අ සන

දී, මායයකදියයකුට තර්තජනය

දී

ළ ්වට ක්ෞේය භික්ූන වසනකස්ො විසින දැනුම් දීකමන පසු, ව

ානකයන, ක්ෞේය අර්තථ ිදරූපණයන පිිබ්හව

සිදු කින්ම

තාාංගයක්

ාවක් වන ස්වාධීන රූපවාිමනී ජාෙය වළක්වන ෙදී. තවත් සිේිය

යකු විසින බුදු දසමට සාිද

ගැන ප්රේන කින්මට ෙක්
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ොත්ම

කසෝ කවනත් ක

ාන්ත්වය පිිබ්හ දර්තන

න, විකනෝයතාවය

ානයකින ප්ර

යනකගන එ

නන ෙද
ානනයන

කි. තවත් සිේිය

ට මායය කවනණය ේා දීමට නතන

නන කෙ

්ෙ

න ඇති ්වට වාර්තතා වනකන, සම්්නකතාට නගනකේ විකනෝයතාවයක් අතනුන ය.

28. ‘වකෝපි කවේ’ වඅලි නාඅයවද කතාංගයේ තහනම්ම වේ
ජනවාරි 31 වැනිො, දකෝපි කදඩ් නමුත ශ්රී ොකාදද ීනර්තඝම කාෙය් ය ස්දස් දිදවන රජයට අයිය 
ස්වාක්න රූපවාහිනී නාලිකාදද විකාශනය වන දටලි නාටය මාොදද, විකාශනය වීමට ය බූ
‘ග්රාමදස්වකට පිස්සු’ නමුත කතාාගය විකාශනය කිරීදම්  තහනමුත කර ඇත.49 කම්
ග්රාමකස්ව

ිදෙයාරිකයක් අවසිිමකයන කමන

කියැකද. ඉනකෆාම් විේවා
අවස්ථාවනිම දී ග්රාමකස්ව

ම්ධන්තාබ වරා්
තර්ජන

29.

ොං

ුවක් රැකගන යන දර්තනනයක් අඩාංු  ්වට

නනකන කමය සිදු වනනට ඇත්කත් ජනාිපති සිරිකස්නට ඇතැම්
කෙ

භාවිතා වන ිද ා විය සැකි ්වයි.

වි්රෝ තාවයාකක් ආවරණයාක රරමින සිටි ජනමා ය්දියයාකාබ

ජනවාරි 23 වැිදදා, ජනමායයකදදී නාහුල්ල
අනු්ේය ශ්රික

තාාංගකේ

යන පිරි ක් විසින

මනත කසට්ටටිකනච්චචි විසින ශ්රී ොං

ාංවියානය

ළ විකනෝයතාවයක් කවනණය කින්මට සම්්නකතාට

ා ුණු කයතනය කවත කගාස් ඇති අතන, කමිමදී එක් ත් ජාති

යැයි කියන පිරි ක් විසින ඔහුට ්ායා

ා කපාදු ජන කපනුණට

න තර්තජනය

පක්ෂකේ (එජාප)

ාමාජි

යන

ළ ්වට වාර්තතා කද. ඔහු විසි්  විදරෝධ්තාකරුව් 

සහ එජාප සාමාජිකය්  යැයි කියන පිරිස අතර ඇය  දවමි්  ය බූ ගැටුම වාර්තතා කරමි්  සිට ඇය  අතර,
දෙවැනි පිරිස විසි්  ඔහුට තර්තජනය කර, වාර්තතා කිරීම නතර කරන දෙස දෙ කර සිටිදේ යැයි වාර්තතා

49

https://twitter.com/kataclysmichaos/status/1091211698076147712 (Last accessed 13th April)
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දද.50 අ් තර්තජාය  ජනමාධ්යදදීන සාගමය (IFJ) සහ ඊට අනුද්ධ් නිෙහස් මාධ්ය වයාපාරය (FMM) විසින
කම් සිේිය දැඩි කෙ
නන කෙ

්ෙ

කසො දුු අතන, කම්

ම්්නයකයන

ම්පූර්තණ

ස

ඩිනම් පන්ක්ෂණයක් කනම්භ

න ඉල්ලො සිටින ෙදී.51 කසට්ටිආරච්චචි විසි්  දපාලිසිදේ පැමිණිල්ේ කළ දව ෙ, එම

අවස්ථාදද “දමය දොකු සි්ධිය් දනාකර, අමතක කර ෙමන දෙස” ඔහුට ඔවු්  කී දවට ෙ වාර්තතා දද.

30. බුද්ධ ාගමබ

ානි ර්ේ යාකැයි ්රටි රතා රචරයාකා ප්රශ්න ්ර්ර්

අ් තර්තජාෙදේ පළ කළ දකටි කතාව් සමුතද් ධ්දය්  දල් ක ශ්ය ක සත්කුමාර හට ඔහුදේ
පළ කිරීම සමුතද් ධ්දය්  ප්රකාශය් ෙදා දෙන දෙස කුරුණෑගෙ දිස්ත්රි් දල්කමුත කාර්තයාෙය
විසි්  ඉල්ො ඇත්දත් දද ්ධ් ික්ෂූන්  20 දෙදනකු පමණ පැමිණිල්ේ කිරීදම්  පසුවය. මාර්තු
23 දා, නාවය පුවත්පතට අනුව ක

ටි

තාව විසින ක්ෞේයාගමට සාිද

නන ්වට කචෝදනා

එල්ලෙ වී තිකේ.52 ඔහුව පසුව අත්අඩාගුවට ගනු ෙැබුනි.

E. මානව හිමිරම් පිළිධඳ ජනපති්ේ ්ොස්ව පැවන්ම්
ජනාධිපය  විසි්  මානව හිමිකමුතවෙට විරු්ධ්ව ප්රකාශය්  මාොව් සිදු කළ අතර, නීය දය් 
පරිදාහිරව සිදු කරන ෙෙ මිනීමැරුමුත අනුමත කරන දව් ෙ දපනුනි. ඔහු ශ්රී ොං
්ෙතෙ වැිද ්රියාදාමයනිම ිදසි ුෙනයන පන්ක්ෂා

නන ්රියාදාමයන වන ස්වාධීන

වයවස්ථාපිත කයතන වන මානව ිමික

ම් ක

කසො දුුකදය. තවත් වඩාත් ප්රේන

ාන් පියවනක් වූකේ, මෑත දී ිදර්තමාණය

කයතනය වන, අුරුදසන වූවනකආ

ාික ම

ාකද ජනාිපති

ස වයවස්ථාදාය

භාව වැිද කයතන
ළ ස්වාධීන

ාර්තයාෙය (OMP) සමුතද් ධ්දය් ෙ ඔහු විසි්  දමදෙස

දොස් පැවරීමයි. ඉ් දෆෝමුත විේවාස කර් ද්  දමුත ප්රකාශය්  දේුදව්  ශ්රී ොකාදද විශාෙ
පරිමාණදේ මානව හිමිකමුත කඩ කිරීමුත සමුතද් ධ්දය්  වැඩ කරන, විධ්ායක දෙතෙවෙ
ුෙනය්  පරී්ෂා කරන දමුත ප්රධ්ාන ආයතන පීඩාවට පත් වීමට දේු විය හැකි දවයි.

50http://www.ada.lk/breaking_news/සම්්නකතාටමසකල්ලවාකේවිකනෝයතාවක්වාර්තතාකිරිමට-ිනය-මාධ්%E2%80%8Dයකදදීයාට-

තර්තජන/11-344655 (Last accessed 13th April)
51 https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lankan-journalist-intimidated-covering-protest.html (Last
accessed 13 April)
52 23rd March, Ravaya, 2019.
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31. ජනපති මාන ර මිකම්ම ක්රියාධ්රයන්අ වදාස් ප ර , නීතිවයන් පරිබාර ර
මිනීමැරුම්ම සම්මබන්ධ්වයන් සහවයෝගය පල කර
ජනවාරි 24 වැනිො, ජනපය  විවෘතවම මානව හිමිකමුත ක්රියාධ්රය් ට නීය ය ක්රියාත්මක කිරීමට දාධ්ා
කදේ යැයි දොස් පැවරීය. සිරිදස්න පැවසූ දවට වාර්තතා ව් ද් , “මානව හිමිකමුත ක්රියාකාරී්  ද්ශනා
කරන විදියට කටයුු කදළාත් රට් හේ න දැහැ. කාරදණ්ඩ වක නමුත, අපි ආණ්ඩුව, නීය  ක්රියාත්මක
කරන ආයතන දමුත ඔ්දකාම මානව හිමිකමුත ක්රියාකාරී් ට භාර ීනො අපි පැත්තකට දව් න ේද් .”
“විකේෂකයනම, පාතාෙ කෙෝ

යත් එක්

ටයුු

නන ක

ාට, දපාලිසියට ඇතැමුත ක්රියාමාර්තග ග් න

සිදු දවනවා,” යැයි සිරිකස්න කීදද තම් ට නීය දය්  පරිදාහිරව සිදු කරන මිනීමැරුමුත සමුතද් ධ්දය් 
තමාට ගැටළුව් නැය  දව අඟවමි්  ය. ජනාධිපය  ුදටර්තදට විසි්  මත්රවය සමුතද් ධ් ගැටළුවලි් 
මිීනමට නීය දය්  පරිදාහිර මිනීමැරුමුත සිදු කළ දවට දචෝෙනා එල්ෙ වී ඇය  පිලිපීනයට දගාස් ආපසු
පැමිණීදම්  පසු ඔහු විසි්  දමුත විසඳුම ඉදිරිපත් කරන ආකාරය් දපද් .53 පිලිපීන ගමද්  ීන, සිරිදස්න
විසි්  ප්රකාශ කදේ පිලිපීන ජනපය දේ ක්රියාමාර්තග “කෙෝ

යට උදාසනණයක්” වන ්වයි. 54

සිරිදස්න සහ ුදටර්තදට පිලිපීනදේ ීන - ඡායාරූප අනුග්රහය - කෙමුතබු දප්ජ් 55

53

https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-openly-attacks-human-rights-activists-signals-approval-for-extra-judicial-killings
(Last accessed 13th April)
54
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/18/example-to-the-world-sri-lanka-president-plans-to-copy-dutertes-war-on-drugs (Last
accessed on 13th April)
55 http://www.colombopage.com/archive_19A/Jan16_1547651080CH.php (Last accessed on 13th April)
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32. ජනපති පා ැල්වල විනයාකබ මානව හිමිරම් ධා ාවක් ධව ප්රරාන රරයි
මාර්තු 13 වැනිෙ, ටැමිල් ගාඩිය්  දවේ අඩවිය වාර්තතා කදේ ජනාධිපය  සිරිදස්න මානව හිමිකමුත
සාකල්පය ගැන දැන වැදුද්  පාසැල්වෙ විනය පවත්වා ගැනීමට දාධ්ාව් වන දව පවසමි් 
දවයි. සිරිදස්න විසි්  කී දවට උපුටා ේවන ේද් “මානව හිමිකමුත කියන සාකල්පය නිසා වඩා
දහාඳ අනාගත පරමුතපරාව් දගාඩනැගීදමුත ගුරුවරු් දේ කාර්තය භාරය ඉටු කිරීදමුත ීන
අිකදයෝගය් දවට පත් දවො ය දයනවා” යනුදව්  වන අතර, දමය මාතර පාසැෙක රැස්වීම්
අමතමි්  ප්රකාශ කර ඇත.56 57

33. ජනාිපති වයවස්වථාාොයාකර

භාවබ

මානව හිමිරම් ්රාමි මබ ්ොස්ව පවරයි

දපදරවාරි 6 වැනිො, ජනාධිපය  වයවස්ථාොයක සභාව දවත වාචික ප්රහාරය් එල්ෙ කරමි් 
කීදද ඔහු විසි්  දස්වා උසස්වීමුත ෙදා ීනමට නිර්තද්ශ කරන ෙෙ විනිසුරුවරු්  12 දෙදනකු ඔවු් 
විසි්  ප්රය ්දේප කර ඇය  දවයි.58 ජනපය  එදස්ම ශ්රී ොකා මානව හිමිකමුත දකාමිසම (HRC)
විකදචනය

කේ නීතිය

ස

ාමය ඇති කින්මට නජකේ ප්රයත්නයට

කෙ ය. එකස්ම ඔහු මානව ිමික

ම් ක

වැරැිය

ම්්නයකයන

රුවනකආ අයිතිවාසි

ම්

ාික ම විසින සින

ාංවියාන කවතින ඉල්ලො සිටිකේ මත්රවය
දීමට සූදානම් කවන ඔහුකආ
කම් වාචි

රුවනකආ අයිතිවාසි

ම්, මත්රවය

ටයුු කින්ම කසො දුු අතන, මානව ිමික

ම්්නය අපනාය

ම්

ම්්නයකයන මනණ දුවම ේා

ැෙසුම්වෙට විරුේය කනාවන කෙ යි. ඉනකෆෝම් විේවා

ප්රසානයන එල්ලෙ

කින්මට ප්රතිචානයක් කෙ

නන ෙද ඇිලලි ගැසීම්

කේ කමම වයවස්ථාපිත කයතන විසින ස්වාධීන කෙ

නනකන
ටයුු

්වයි. ජනපය දේ දමුත වචන විධ්ායක දෙතෙවෙ ුෙනය්  ඇය 

කරමි්  ස්වාක්න දෙස කටයුු කරන දමම ආයතනවෙට එල්ෙ කළ අවවාොත්මක නිදදෙනය්
දෙස දපද් .

56

http://www.dailynews.lk/2019/03/14/local/180195/teachers-have-boundless-duty-create-disciplined-generation-president (Last accessed
13th April)
57
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-president-claims-%E2%80%98human-rights%E2%80%99-are-hindering-disciplineschools (Last accessed 13th April)
58
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-hits-out-at-constitutional-council-again-questions-cc-decision-to-shoot-downappointments-of-12-judges-also-attacks-human-rights-commission (Last accessed 13th April)
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ැකි තර්ජන

ජනපය  දද ්ධ් ත්රිපිටකයට නීය මය ආර්ෂාව් ෙදා දු්  අතර, දමය දද ්ධ් ික්ෂූන් දේ සිත් දිනා
ග් නා පියවර් වුවත්, අෙහස් ප්රකාශනදේ ජනතා නිෙහස සීමා කර් න් වීමට ඉඩකඩ ඇත. කමයින
තවදුනටත් බුේයාගම නකට්ට ප්රයානම
විසින කයෝජනා

ානණය ්වට ඇති අදස

තවදුනටත් නක්තිමත්

නයි. ජනපති

න ඇති ිකෙදී ගැනීමට යන අකදක්ෂණ යනත්ර අනුමත වුවකසාත්, දැනටමත් අවදානමට

පාත්ර වී ඇති පුේගෙයන
වයවස්ථාදාය

ස වි ම්ුති

කනාවන ක

අදසස් ප්ර

ාන

නන අය ක ිකන අකදක්ෂණය කින්මටත්,

ානයට නාජය ්ෙය අවභාවිතා කින්මටත් කේු විය සැකිය.

34. ත්රිපිබරයාකබ ලධා දුන නීතිමයාක පිළි ගැනීම
ජනවාරි ම

5 වන ියන ජනාිපතිවනයා විසින පාලි ිපිට

නිකන එයට නීතිමය කනක්ෂාවක් ේා කදන ෙදී.
අර්තථ ිදරූපණ භාවිතා කින්මට කසෝ
අමතනව, ිපිට
පමණි. කම් ක

ය

ාංස්

ය ජාති

උරුමයක් කෙ

එතැන පටන, ිපිට

ප්ර

ානයට පත්

කේ පරිවර්තතන, සැනවීම් කසෝ

ැපයීමට කිසිකවකුට නජකේ අව නයකින කතානව අව න නැත. ීටට

නණය කසෝ පරිවර්තතනය

ානකයන ිපිට

යට කිසිදු ක

නජය මැියසත් වී ඇති ්ව ජනපති කියා
එිම අනතර්තගතය

59

ළ සැක්කක් වයවස්ථාපිත නාස්ත්රාඥ

ානකේ සාිදයක් කසෝ වි

සිටිකේ.60

ට

ෘති කින්මට සිදු වීම වැළැක්වීමට

ඉ් දෆාමුත විේවාස කර් ද්  කමයින ිපිට

ම්්නයකයන ඕනෑම විකදචනයක් කගකනන ක

භාව

ය කසෝ

කනකුට විරුේය දඅුවම් ේා දීමට

කමය භාවිතා විය සැකි ්වයි.

රූපය– ත්රිපිටකය දපරහරි්  දගන යමි්  - ඡායාරූප අනුග්රහය - සුෙත් සිල්වා

59

http://www.newindianexpress.com/world/2019/jan/03/buddhist-scriptures-tripitaka-to-be-declared-part-of-srilankan-heritage-on-january5-1920196.html (Last accessed 13th April)
60 http://www.ft.lk/news/Will-mediate-to-make-Tripitaka-World-Heritage--President/56-670315 (Last accessed 13th April)
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35. අ්දක්ෂ්ණ උපරරණ මිලීන ගැනීමබ ජනපති රැබිනට් අනුමැතියාක පතයි
මාර්තු ම

21 වන ියන, රුපියල්ල බිලියන 6.9

ජනාිපති විසින
පුේගෙයනකආ දුන

ථන,

ස කවනත් පරිගණ
ාන

විසින කපාකනානදු වී ඇති ක

උප
්රියා

කශ්රිත

න ඇත්කත් වයාපෘතිකේ

ාමානය ප්ර ම්පාදන ්රියාවලිය කම්

අකදක්ෂණ උප

ිකන යුත් අකදක්ෂණ උප

ැබිනට්ට අනුමැතිය ඉල්ලො ඇති ්ව වාර්තතා විය.

කද. ජනාිපති විසින ප්ර
කේුකවන

වටිනා

ානයට මත්රවය
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අකදක්ෂණ උප

නිදකදදනයන අධීක්ෂණය
ාංකදදී ස්වභාවය

හසා අනුගමනය

ාන්ත්වයට ්ායා කින්ම

කතානුරු ක වීමට කම් උප

නණ

ළ කනාසැකි ්වයි. ජනාිපතිවනයා
හසා කමම

ැබිනට්ට අනුමැතිය කම්

නණ කයාදා ගිදිකන සිවිල්ල පුනවැසියනකආ

ස වි ම්ුතිය මැඩපැවැත්වීම

හසා අවනය පරිිය මසජනතාවකආ

නණ භාවිතා වනු ඇතැයි ඉනකෆෝම් කම්
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නණ යනු

නන උප

ම්්නය අපනාය ගැන කතානුරු ක වීම

හසා ෙැබුන කසාත්, එම උප

හසා

ස අවනය නස ය ස්වභාවය

නණ භාවිතා කින්මට ජනපති විසින කපාකනානදු වී ඇත.

නණ ිකෙදී ගැනීම

නණ ිකෙදී ගැනීම

ම්්නයකයන

ැෙකිලිමත් කද.

https://www.colombotelegraph.com/index.php/sri-lankan-govt-to-spend-6-9-billion-rupees-for-interception-equipment-in-the-name-ofthe-war-on-drugs/ (Last accessed 13th April)
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