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විසින් සිදුවීම්වලට ිහු

පෑ අය සහ සංවිධාන සමග සිදු කළ සාකච්ඡා හරහා ලබා ගත්ක

ප්රතාරතුරු ය අඩංගු ප්රව. ප්රමම වාදනතාප්රව අඩංගුව ප්රවන විසම්ිිය මදනයනය කිරීප්රම් සිද්ි
අතරට අත්කඅඩංගුවට ගැනීම්, මානව හිමිකම් ක්රියාධරයන් පිළිබඳ කරක්තෂක අංශ විසින්
පරීක්තෂ

සිදු කිරීම් වැනි සිදු වූ සිද්ි ප්රමන්ම, මදනයනකාරී නීි වැනි මානව හිමිකම්

ක්රියාධරයන්ප්රේ නියහස සහ කරක්තෂාවට අනාගතප්රේ බලපෑ හැකි විය හැකි තදනජනයන්
ය අඩංගු ප්රව.

කම් වොර්තොකේ, “වි ම්ුතිය” යනන පුළුල්ව අර්ථ දක්වො ඇති අතන ඊට විකනෝයතො,
ප්රතිවිකනෝයය, අීක
කින්මට

ු  වීම, විු ේයව අියකයෝම කින්ම, කසෝ ිමික

දක්වන උත් ොසයක්,

කේනපොෙනඥයන
මගින ියදුවන

කපොලිියය,

සුදො,

ඩවීම් වොර්තො

කමික

ඩාඩොයම්,

ස අකනකුත් අය ඇතුළුව නලකයන කසෝ නොලය කනොවන යොනත්රණයක්

මොල අ ොයොනණයන මීට අඩංගු කේ. “මර්දනය යනන අර්ථ දැක්කවනකන

ඉසත නොලය කසෝ නොලය කනොවන
මර්දනය කින්මට

ොන

යන මගින ඉසත

ටයුතු කින්මයි. එකස්ම මොනව ිමික

ද වි ම්ුතිය මර්දනය කෙ
දොය

නනේය

ම්

ෙ

හසන වි ම්ුති

ම් කසළො දකිිකන ියදු

න ෙේකේ ඒවො අයිතිවොිය

්රියොවන
නන ප්ර

ොන

ම් ක ෝදො පොළුවට ෙක්වීමට

වීමට සැකි ්ැවිනි.

සිද්ි කවර

ය ප්රකාටස යටප්රත්ක සිදුවීම්වල භූප්රගෝලීය පැිරීම, බලපෑමට ලක්ත වූ අයප්රේ

ස්ී රුරුෂ සමාජභාවය සහ මදනයනප්රේ කකාර, සහ බලපෑම්වලට ලක්ත වූ අයත්ක වන
ක්තප්රේත්රප්රයන් කදිය සම්බන්ධප්රයන් සංඛයාත්කමක විේප්රල් 1ෂ
ොනොංනකයන

නදර්භය විස්තන ක

යක්ත සපයා ඇත. වියොය

කනන අතන, නටොවන විේකල්ෂණය

කවනත් පොර්නවවෙ චර්යාව මැන කපොදු ක ොයො මැනීම් ඉදිරිපත්

න, නලකේ

නයි. ඉන්ප්රෆෝම් විසින්

මාධය වාදනතා, සමාජ මාධය සහ ඉන්ප්රෆෝම් ප්රවත වාදනතා ප්රවන සිද්ි සහ ඉන්ප්රෆෝම්
කාදනය මණ්ඩලප්රේ අත්කයැකීම් සහ නිරීක්තෂ

අඩංගු වන සිද්ි පිළිබඳ ලැයිස්තුවක්ත

පවත්කවා ප්රගන යයි.
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සිද්ධිවල ආවරණය

අයාළ නැත/
සඳහන් නැත
16%
උතුරුනැප්රගනහිර
32%

ප්රවනත්ක
දිස්ත්කරික්තක
20%

ප්රකාළඹ
32%

උතුරු-නැප්රගනහිර

ප්රකාළඹ

ප්රවනත්ක දිස්ත්කරික්තක

අයාළ නැත/ සඳහන් නැත

රූපය 1 – සිද්ිවල භූප්රගෝලීය පැිරීම

ප්රමම වාදනතාප්රව ඇි සිද්ි භූප්රගෝලීයව විසිරී ඇි කකාරය බලන කල ප්රපප්රනන්ප්රන් සිද්ිවලින්
එක්ත දිස්ික්තකයකින් වාදනතා වී ඇි ඉහළම සිද්ි ප්රිශතය වන 2 %ක්ත ප්රකාළඹ දිස්ික්තකප්රයන්
වාදනතා ප්රව. තවත්ක 2 %ක්ත උතුරු නැප්රගනහිර පළාත්කවලිනි. ඒ අතරට යාපනප්රයන් සිද්ි 2 ක්තය,
මන්නාරප්රමන්, වුනියාප්රවන්, සහ මඩකලරුප්රවන් එක්ත සිද්ිය බැන්න් සිද්ි 2ක්ත ය, ිලිු ප්රවින්
සිද්ි ක්ත ය වාදනතා ප්රව. අප්රනුත්ක දිස්ික්තකවලින් වාදනතා ප්රවන්ප්රන් සිද්ි 0%ක්ත පමණි. ප්රම්
අතරට ගම්පහ දිස්ික්තකප්රයන් සිද්ි ක්ත ය, රත්කනරුර, අනුරාධරුර සහ ුරු ෑගල
දිස්ික්තකවලින් එක්ත සිද්ිය බැන්න් ය අඩංගු ප්රව. එක්ත සිද්ියක දී සිද්ිය සිදු වූ දිස්ික්තකය ප්රසායා
ගත ප්රනාහැකි වූ අතර, මදනයනකාරී නීි සම්බන්ධ සිද්ි රප්රට්ට සෑම ප්රප්රද්ශයකටම බලපාන බැවින්
ඒවාප්රේ ප්රප්රද්ශය අයාළ ප්රනාවන ප්රලස සලකන ලදී. ප්රපර මාස 2 කාල වකවානු සමග සසඳා බලන
කල, ප්රමම කාල වකවානුප්රව උතුරු නැප්රගනහිරින් පිටත සිදුවන සිද්ිවල සැලකිය යුතු වැඩි වීමක්ත
යැක ගත හැකිය.

විවිධ සිදුවීම් 5ක්ත අතරින්, පැහැදිලිව කාන්තාවන් සම්බන්ධප්රයන් පම ක්ත ිුප්රන් සිද්ි එකක්ත
පමණි. සිදුවීම් ක්ත පිරිමින් සම්බන්ධප්රයන් වූ අතර, අප්රනුත්ක සිද්ිවල ගැහැණු පිරිමිභාවය
සඳහන් වූ ිුප්රන් නැි ප්රහෝ එය අයාළ ප්රනාවූප්රේ ඒවා කණ්ඩායම්, සංවිධාන වැනි පාදනේවවලට
බලපෑ බැවිනි.
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්වනත්
8%

තර්ජන
12%

අත්අඩංගුව
ට ගැනීම්
32%

මර්දනකාරී
නීති
12%

වවරී
ප්රකාන
8%

කායික
පහර ීම්
4%
ප්රශ්න
කිරීම සහ
පරීක්ෂණ
16%

වැටලීම්
8%

රූපය

– මදනයනයන් වදනග කිරීම් අනුව

ඒ අතරම ප්රමම සිද්ිවලින් බහුතරය එනම් 2 %ක්ත විසංවාදීන් අත්කඅඩංගුවට ගැනීම් ප්රව.
6%ක්ත සිද්ි ප්රපාලිසිප්රයන් සහ කරක්තෂක අංශ විසින් යැනට සිදුප්රවන පරීක්තෂ සහ
ප්රේන කිරීම් සම්බන්ධප්රයනි. %ක්ත වාචික තදනජන ප්රව. 8%ක්ත මානව හිමිකම් කයතන
පරීක්තෂා කිරීමට හා වැටලීමට ලක්ත කිරීම සම්බන්ධප්රයනි. තවත්ක 8%ක්ත වවරී ප්රකාශයන්ට
සම්බන්ධ සිද්ි විය.
%ක්ත සිද්ි මදනයනකාරී නීි සම්බන්ධප්රයන් විය. තවත්ක එක්ත
සිද්ියක්ත (4%) කායික පහර දීමක්ත සම්බන්ධ එකක්ත විය.

අදාළ නැත/
සඳහන
නැත
12%
සිවිල
වැසියන
12%

CID නිලධාරී
4%

ජනමාධ්ය
්දීන/
්ලඛක/කලා
කරුවන
40%

්වනත්
ක්කයයාකාරී
න
24%

ශිෂ්වය ක්කයයාකාරීන
8%

රූපය 2- වින්දිතයන් වදනග කිරීම් අනුව
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සිද්ිවලින් බහුතරයක්ත එනම් 40%ක්ත ජනමාධයප්රවදීන්, ප්රල් 1ඛකයන් සහ කලාකරුවන්
මදනයනයට සම්බන්ධ ඒවා විය. ශිෂය ක්රියාකාරීන් මදනයනයට අයාළව සිද්ි 8%ක්ත ය විය. එක්ත
සිද්ියක්ත ප්රපාලිස් නිලධාරියුට සිදු කරන ලය තදනජනයක්ත සම්බන්ධප්රයනි. 4%ක්ත සිද්ි
අප්රනුත්ක ක්රියාකරීන්ට සම්බන්ධ වූ අතර

%ක්ත සිද්ි අප්රනුත්ක සිවිල් 1 වැසියන්ප්රේ

අයිිවාසිකම් සහ නියහස මදනයනය කිරීමට සම්බන්ධ සිද්ි ප්රව. අප්රනුත්ක සිවිල් 1 වැසියන්
යන්ප්රනන් අයහස් ුප්රේ පතල් 1 වයාපාරයකට එප්රරහිව උද්ප්රෂෝෂ
සැරසිලි ඡායාරූප ගත කිරීම නිසා අත්කඅඩංගුවට පත්ක වූ තරු
එසවීමට තහනම් කරන ලය අයයි.
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යින් සහ කු  ප්රකාඩි
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විධායක සාරාංනය

අප්රේල් 1 1 වැනි දින පාස්ු ඉරියා ප්රබෝම්බ ප්රහාර ග නාවක්ත ප්රකාළඹ, ගම්පහ සහ
මඩකලරුප්රව පිහිටි ප්රද්වස්ථාන තුනක්ත, ප්රකාළඹ පිහිටි ප්රධාන සංාාරක ප්රහෝටල් 1 තුනක්ත
ප්රවත එල් 1ල ු අතර එය සිදු කරන ලද්ප්රද් ඉස්ලාය ය ත්රස්තවාදී සංවිධානයක්ත විසිනි.
සිද්ිවලින් 52 ප්රයප්රනු මිය න්ය බව රජය ප්රකාශ කරන ලදී. ප්රමම සිද්ිප්රයන් පු  රට
රුරා හදිසි නීිය ප්රකාශ කරන ලය අතර, ිස්ලිම් ජාිකයන් ප්රකප්රදන වවරය පතුරවන
කණ්ඩායම්වලට සහ ජාිකවාදී පිරිස්වලට ප්රමම තත්කවය තුළ පිළි ගැනීමක්ත සහ
ජනප්රියත්කවයක්ත ලැුනි. විවිධ සිද්ිවල දී වින්දිතයන් බවට පත්ක වූ ිස්ලිම් ජාිකයන්
සම්බන්ධප්රයන් අයහස් යැක්ත වූ ජනමාධයප්රවදීන් සහ කලාකරුවන් සමාජ මාධය තුළ
සංවිධානාත්කමක ප්රලස වවරී කතාබහට ඉලක්තක කරන ලදී. අඩුම ග නින්
ජනමාධයප්රවදීන් 2 ප්රයප්රනු සිය රාජකාරිය ඉු කිරීප්රම් දී, ප්රහෝ තම නිප්රවස්වල රැදී සිටිය
දී ත්රස්තවායයට අයාළ වැරැදි සම්බන්ධප්රයන් අත්කඅඩංගුවට ප්රගන පු ව ඇප මත නියහස්
කරන ලදී.

එප්රස්ම පු න්ය වසප්රදන සිට යක්තනට ලැුණු ප්රව තාවක්ත වන ප්රබ ද්ධාගම විප්රවානය
කරන ප්රල් 1ඛකයන් ිහු පෑ අභිප්රයෝග සහ මදනයනයන් ප්රමම මාස තුන තුළ තවදුරටත්ක
තයබල ප්රස් වදනධනය විය. එක්ත ප්රල් 1ඛකයු අත්කඅඩංගුවට පත්ක වූ අතර, ජනමාධයප්රවදියු
පාස්ු ඉරියා ප්රහාරප්රයන් පු  ඇි ‘සිංහල-ප්රබ ද්ධ ප්රාණ්ඩත්කවය’ ගැන කතා කිරීම නිසා
අත්කඅඩංගුවට පත්කවීමට කසන්න තත්කවයක්ත ඇි විය. තවත්ක මාධය කයතනයක
හිමිකරුවුට ප්රපාතක්ත ප්රයාරට වැඩුමක දී කළ ප්රකාශයක්ත සම්බන්ධප්රයන් ුද්ධාගමට
අපහාස කිරීම මත වවරය පැිර වී යැයි නඩුවක්ත පවරන ලදී. එප්රස්ම ප්රබ ද්ධ හිමිනමක්ත
විසින් ප්රසිද්ධ උත්කසවයක දී සිදු කරන ලය වවරී ප්රකාශයක්ත සම්බන්ධප්රයන් පැමිණිල් 1ලක්ත
කළ මානව හිමිකම් ක්රියාධරයුට එප්රරහිව පලිගැනීමක්ත ප්රලස තවත්ක පැමිණිලි කරන
ලද්ප්රද් වවරී ප්රකාශ කළැයි ඔහු අත්කඅඩංගුවට ගන්නා ප්රලස ඉල් 1ලමිනි. වාදනතා ප්රවන
කකාරයට ප්රමම සිද්ක්න්ප්රේ බහුතරයකට, සහ පු න්ය වසර කිහිපයක්ත තුළ දීම ප්රමවැනි
කකාරප්රේ සිදුවීම්වලට අයාළව පැමිණිලි කර ඇත්කප්රත්ක ප්රබ ද්ධ ප්රතාරතුරු මධයස්ථානය
නම් එක්ත රැඩිකල් 1 භික්තු සංවිධානයක්ත වන අතර ඔුන් 0 2 වසප්රදන දී අතුරුයහන්
වූවන්ප්රේ පුල් 1 පිළිබඳ රැස්වීමක්ත කඩාකප්පල් 1 කිරීප්රමන් පු ව ප්රසිද්ියට පත්ක වූ අය වී
ඇත.
උතුරු නැප්රගනහිර අයාළව සිදුප්රවන මදනයනය සම්බන්ධ ප්රව තාවය ප්රපර කාදනතුවල
ප්රමන්ම, ප්රමම කාදනතුප්රව ය පැහැදිලිව යක්තනට ලැුනි. යුද්ධප්රේ අවසන් වීම ගැන ස්මර
උත්කසව සංවිධානය කළ ශිෂයයන්ට තදනජනය කරනු ලැුනි. ිලිු හි මතප්රේයයට තුඩු
දී ඇි ප්රබ ද්ධ පන්සලක්ත සම්බන්ධප්රයන් උසාවි නිප්රයෝගයක්ත ඉු කප්රේ යැයි වාදනතා
කිරීමට න්ය ජනමාධයප්රවදියුට ප්රපාලිසිය විසින් පහර දුන් බවට වාදනතා විය. අතුරුයහන්
වූවන්ප්රේ රැස්වීම්වලට පැමි බිය ගැන්නවීප්රම් කටයුතු සිදු කරන ුද්ි අංශ නිලධාරියු
ප්රහළියරව කිරීම නිසා තවත්ක ජනමාධයප්රවදියු අත්කඅඩංගුවට ගනු ලැුනි. එප්රස්ම උතුරු
නැප්රගනහිර පිහිටි මානව හිමිකම් සංවිධානයක කාදනයාලය හියාව විසින් වටලන ලය
අතර, සැක සහිත කිසිවක්ත හි ප්රනාවූවත්ක, සංවිධානප්රේ කාදනය මණ්ඩලය වාචිකව
අපප්රයෝජනය කර ඇත. දීදනෂ කාලීන ප්රලස අතුරුයහන් වූවන්ප්රේ පුල් 1වල උද්ප්රෂෝෂ යන්
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හා සම්බන්ධ වූ ක්රියාකාරිකයු ප්රේන කිරීමට භාජනය විය. කදනමාන්තශාලාවකින්
ඉඩම් අත්කපත්ක කර ගැනීමට එප්රරහිව උද්ප්රෂෝෂ ය කළ අය අත්කඅඩංගුවට ගන්නා ලදී.
සරල කකාරප්රේ ප්රකාශනප්රේ ස්වරූප වන ඇුමම්, පප්රසිද්ධ ස්ථානවලදී ඡායාරූප ගැනීම
නිසා අත්කඅඩංගුවට ගැනුනු අතර, පාස්ු ඉරියා ප්රහාරප්රයන් මිය න්ය අය ප්රවනුප්රවන් කු
ප්රකාඩි එසවීම තහනම් කිරීමට ය ප්රපාලිසිය උත්කසාහ කරන ලදී.
තවය ප්රවනස් ප්රකාට සැලකීමට භාජනය වන අවයානම් සහගත ප්රජාවන්ට විප්රේෂප්රයන්
LGBTIQ ප්රජාව, සර ාගතයන් සහ රැකවර
පතන්නන්ට සහ ිස්ලිම් කාන්තාවන්ට
තවදුරටත්ක ප්රවනස් ප්රකාට සැලකීමට සහ හිරිහැරකිරීම්වලට ලක්ත වීමට සිදුවිය. LGBTIQ
ප්රජාප්රව වාදනෂික ප්රයි්  පඅභිමානය උත්කසවය දුේකරතාවලට භාජනය විය. පාස්ු-ඉරියා
ප්රහාරප්රයන් පු ව සර ාගතයන්ට ඔුන්ප්රේ නවාතැන් ස්ථානවලින් ඉවත්ක ප්රවන ප්රලස බල
ප්රකරුණු අතර, ඔුන්ප්රගන් ඇතැප්රමුට කලහකාරී පිරිස් විසින් තදනජනය කර පහර ප්රයන
ලදී. සර ාගතයන් සමග වැඩ කරන සංවිධාන ය වැඩි වූ අප්රවක්තෂ යට පsurveillance සහ
හියාව සහ ප්රපාලීසිප්රේ ප්රසවීම්වලට භාජනය වූ අතර, සර ාගතයන්ට සහාය සහ
කරක්තෂාව ලබා දීමට කටයුතු කළ මානව හිමිකම් ක්රියාධරයු පහර දීමට සහ පහර දීප්රම්
තදනජනවලට ලක්ත විය. හදිසි නීි යටප්රත්ක ිහුණු කවර ය පහිජාබ් සහ නිකාබ් ඇතුු ව
තහනම් කළ පු , එවැනි ඇුමම් ප්රනාහැඳි ිස්ලිම් කාන්තාවන් පවා ප්රසිද්ධ ස්ථානවලදී
හිරිහැරවලට ලක්ත වූ අතර, හදිසි නීිය ප්රවනස් ප්රකාට සැලප්රකන ප්රලස ඔුන් ප්රකප්රදන
භාවිතා විය. ප්රම් සම්බන්ධප්රයන් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් ප්රකාමිසම මැදිහත්ක වීම්
ග නාවක්ත සිදු කරන ලදී 1 . තවත්ක සිදුවීමක දී රහස් ප්රපාලිසියට සම්බන්ධ ප්රපාලිස්
නිලධාරියු ප්රවත පාදනලිප්රම්න්තු මන්ීවරප්රයු වන ප්රබ ද්ධ භික්තුවක්ත විසින් උසාවි
පරිශ්රප්රේ දී තදනජනය කප්රේ ිස්ලිම් වවයයවරයුට එප්රරහිව සිදුකරන ලය වදනගවාදී
ප්රාෝයනාවකට අයාළ නඩුවක්ත සම්බන්ධප්රයන් සහප්රයෝගය ලබා දීම ප්රේතුප්රවනි. එම සිද්ිප්රේ
දී, ජාික රුවත්කපතක්ත විසින් ප්රාෝයනා කළ පරිදි සිප්රස්රියන් සැත්කකම් සිදු කරන අතරතුර
ිස්ලිම් කාන්තාවන්ට සහ ිස්ලිම් රුද්ගලයන්ට අයාළ ප්රවනස්ප්රකාට සැලකීමට සහ හිරිහැර
කිරීමට අයාළ ප්රම් සිද්ි ප්රමම වාදනතාප්රව අඩංගු ප්රනාප්රව. වැඩිදුර ප්රතාරතුරු පහත ලින්ු ප්රවින්
ලබා ගත හැකිය.
1

(1) නීිඥයන්ප්රේ ප්රවනස් ප්රකාට සලකන ාදනයාවන් ගැන මානව හිමිකම් ප්රකාමිසම නීිඥ
සංගමයට ලියූ ලිපිය http://hrcsl.lk/english/wp-content/uploads/2019/06/HRCSL-letter-to-BarAssociation-of-Sri-Lanka.pdf
(2) ඇුමම් සම්බන්ධප්රයන් මෑත දී පැනවූ ාක්රප්රල් 1ඛය සම්බන්ධප්රයන් මහජන පරිපාලන
අමාතයාංශයට මානව හිමිකම් ප්රකාමිසමට ලියයි http://hrcsl.lk/english/2019/06/04/hrcslwrites-to-ministry-of-public-administration-on-recent-circular-on-dress-code/
(3) මානව හිමිකම් ප්රකාමිසම විේව වියයාල ප්රිපායන ප්රකාමිෂන් සභාප්රව සභාපිට උසස්
අධයාපනය කයතනවල ප්රවනස්ප්රකාට ප්රනාසැලකීම තහුරු කිරීමට ගත යුතු පියවර ගැන
ලියයි http://hrcsl.lk/english/2019/05/25/hrcsl-writes-to-chairman-university-grants-commission-onneed-to-ensure-non-discrimination-in-institutions-of-higher-education/
(4) HRCSL writes to Chambers of Commerce requesting non-discrimination in enforcing security
measures. http://hrcsl.lk/english/2019/05/24/hrcsl-writes-to-chambers-of-commerce-requestingnon-discrimination-in-enforcing-security-measures/
(5) මානව හිමිකම් ප්රකාමිසම මහජන කයතනවලින් කරක්තෂක ක්රියාමාදනග ගැනීප්රම් දී ප්රවනස්
ප්රකාට ප්රනාසලකන ක්රියාමාදනග ගන්නා ප්රලස ඉල් 1ලමින් ලියයි.
http://hrcsl.lk/english/2019/05/24/hrcsl-writes-to-public-authorities-calling-for-non-discriminationin-enforcing-security-measures/
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එම වවයයවරයා විසින් සිංහල කාන්තාවන් සඳහා කැමැත්කප්රතන් ප්රතාර වඳ සැත්කකම් සිදු
කිරීප්රමන් පු ව අත්කඅඩංගුවට ගන්නා ලදී. එප්රස්ම ඔහුට නීි විප්රරෝක් සහ සැකසහිත
කකාරප්රයන් විශාල වත්කකම් ඉපැයීප්රම් ප්රාෝයනාව ය එල් 1ල විය. පරීක්තෂ වලින් පු ව,
අපරාධ පරීක්තෂ
අංශය (CID) උසාවියට යැනුම් දුන්ප්රන් ප්රාෝයනා ඔප්රු කිරීමට කිසිදු
සාක්තෂියක්ත ප්රනාමැි බවයි2.

එප්රස්ම මාධය වාදනතා කප්රේ දුම්රිය වැඩ වදනජනයක නියැුනු රුද්ගලයන්ට එප්රරහිව
පරීක්තෂ යක්ත ප්රපාලිසිය විසින් කරම්භ කළ ඇි බවයි. ‘හදිසි නීි’ යටප්රත්ක ‘අතයවශය
ප්රස්වා’ යැයි නම් කරන ලය ප්රස්වාවන් ග නාවක්ත සම්බන්ධප්රයන් වැඩ වදනජන සිදු කිරීම
තහනම් කර ඇි අතර ප්රමයට ප්රත්ක, ප්රපාල් 1, රබදන, ඇඟු ම් ප්රමන්ම රජප්රේ ඕනෑම
ප්රස්වාවක්ත අඩංගු විය හැකිය. එප්රස්ම තවත්ක ප්රව තාවක්ත වන්ප්රන් 007 අංක 54 යරන
සිවිල් 1 හා ප්රද්ශපාලනික අයිිවාසිකම් පනත අවභාවිතා කරමින් ප්රල් 1ඛකයන්,
ජනමාධයප්රවදීන් සහ සිවිල් 1 වැසියන් මදනයනය කිරීමට ප්රයායා ගැනීමයි. එප්රස්ම ත්රස්තවායය
වැළැක්තවීප්රම් නව ප්රි-ත්රස්ත පනත රප්රට්ට ඇි වූ හදිසි තත්කවය මත නැවත ප්රගන එන
බවට අගමැිවරයා විසින් කිහිප වරක්තම ප්රකාශ කරන ලදී. එම පනත ප්රපර සමාජ
ක්රියාකාරීන්, විරුද්ධ ප්රද්ශපාලන පක්තෂ, සහ මාධය සංවිධාන විසින් විප්රරෝධය පළ
කිරීප්රමන් පු ව රජය විසින් ප්රගන ඒම තාවකාලිකව නවත්කවන ලය එකකි.

පාස්ු ප්රහාරප්රයන් රප්රට්ට ඇි වූ තත්කවය තුළ දීදනෂ කාලීන ප්රලස ප්රගන ක මානව හිමිකම්
අරගල දුදනවල විය, ඒවාට ලැුනු ඉඩකඩ අඩුවිය. හදිසි නීිය යටප්රත්ක එක්ත රැස්වීප්රම්
නියහස සීමා කළ හැකි බැවින් ප්රබාප්රහෝ අවස්ථාවල දී ක්රියාකාරීන්ට ප්රසිද්ිප්රේ එක්ත
රැස්වීමට සහ විප්රරෝධය යැක්තවීමට සංවිධානය වීමටත්ක, ඒ සඳහා මහජන සහප්රයෝගය ලබා
ගැනීමටත්ක ඇි ඉඩකඩ සීමා විය. කරක්තෂාව පයනම් කර ගත්ක රාජයයක අවශයතාවය
වඩ වඩාත්ක රජය විසින් ප්රමන්ම, ජනමාධය සහ මහජන කිකාවත විසින් ය මතු කරන
ලය අතර, මානව හිමිකම්වලට ඇි ප්රිඛතාවය අඩු විය. ප්රමම තත්කවය දීදනෂ කාලීන ප්රලස
ශ්රී ලංකාප්රව මානව හිමිකම් තත්කවය සම්බන්ධප්රයන් බලපානු ඇත.

2

CID informs Court no evidence found for all allegations against Dr. Shafi Shihabdeen http://www.ft.lk/frontpage/CID-informs-Court-no-evidence-found-for-all-allegations-against-Dr--Shafi-Shihabdeen/44-680838
accessed on 20th August 2019
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ප්රකාළඹ

අනුස්මර උත්කසවයක්ත
සංවිධානය කරමින් සිටි
විේවවියයාල සිු න් හට
හියාප්රවන් තදනජනය කිරීමක්ත
ප්රකාළඹ අභිමානය (pride)
නිරීක්තෂ ය කිරීමකට හා
තදනජනයට භාජනය වීමක්ත
ඉල් 1මනයිට්ට පතල් 1 කැණීම සඳහා
ඉඩම් අත්කපත්ක කර ගැනීමට
විප්රරෝධය පළ කරමින් සිටි
විප්රරෝධතාකරුවන් සිව ප්රයප්රනු
ප්රපාලිසිය විසින් අත්කඅඩංගුවට
ප්රගන ිප්රබ්.
රුද්ගලයින් අතුරුයහන් වීප්රම්
සිද්ක්න්වලට විප්රරෝක්
ක්රියාකාරිකප්රයු සහ වුනියා
අතුරුයහන් වූවන්ප්රේ පුල් 1 වල
ප්රල් 1කම් ප්රක්ත. රාජ්කුමාදනප්රගන්
ප්රපාලිස් ත්රස්තවාදී විමදනශන
අංශය ප්රේ කිරීමක්ත.
මන්නාරම සිවිල් 1 සමාජ
සංවිධානයක්ත වන මන්නාරම
සමාජ හා කදනික සංවදනධන
සංවිධානය (MSEDO) ප්රජයේේඨ
හියා නිලධාරීන් කිහිප
ප්රයප්රනුප්රේ නායකත්කවප්රයන්
හියා නිලධාරීන් පිරිසක්ත විසින්
හදිසිප්රේ වැටලීමකට

https://www.tamilguardia
n.com/content/jaffna-unistudents-defy-threatsmark-may-18

හදිසි නීිය යටප්රත්ක දුම්රිය
ප්රස්වය අතයවශය ප්රස්වාවක්ත
ප්රලස රජප්රේ ගැසට්ට පත්රයක්ත
ප්රකාශයට පත්ක කිරීප්රමන් පු ව
කම්කරු වැඩ වදනජන නීි
විප්රරෝක් බවට පත්ක කිරීප්රමන්
අනතුරුව දුම්රිය ප්රස්වකයින්
විසින් කම්කරු වැඩ වදනජනයක්ත
පැවැත්කවීම සම්බන්ධප්රයන්
ප්රපාලීසිය පරීක්තෂ යක්ත කරම්භ
කර ිප්රබ්.

http://www.sundaytimes.l
k/article/1093303/policeprobe-railway-unionsstrike
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https://www.tamilguardia
n.com/content/fourbatticaloa-ilmeniteprotestors-arrested

https://www.tamilguardia
n.com/content/vavuniyadisappearances-activistquestioned-tid

https://www.tamilguardia
n.com/content/mannartamil-civil-society-orgraided-and-threatened-srilankan-army
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07

මැයි 19

රත්කනරුර

08

අප්රේල් 1 23

යාපනය
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මැයි 28
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අප්රේල් 1 20
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මැයි 13

අනුරාධරුර

13

මැයි 9

සඳහන් කර
නැත

14

අප්රේල් 1 24

අන්තදනජාලය
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ප්රවසක්ත ප්රපාප්රහාය දිනට පු  දින
ප්රවසක්ත සැමරුම් ඡායාරූප ගත
කිරීම සම්බන්ධප්රයන් තරු යන්
ිප්රයප්රනු රත්කනරුර ප්රපාලීසිය
විසින් අත්කඅඩංගුවට ප්රගන ිප්රබ්
පාස්ු ඉරු දින ප්රහාරප්රයන් පු 
යාපනය දිස්ික්තකප්රේ කු 
ප්රකාඩි එසවීම තහනම් කරනු
ලැබූ අතර කු  ප්රකාඩි ඉවත්ක
කිරීමට ප්රපාලිසිප්රයන් මිනිු න්ට
බල කර ඇත.
ිලිව දිස්ික්තකප්රේ ප්රකෝකිලායි
ප්රපාලිස් ස්ථානය භාර ප්රපාලිස්
නිලධාරියා විසින් මාධයප්රවදී ප්රක්ත.
ුමනන් හට පහර දී ඇත.
පාස්ු ඉරියා ප්රහාරප්රයන් පු  ශ්රී
ලංකාප්රව තත්කවය කවර ය
කරමින් සිටි ප්රරායිටදන රුවත්කපප්රත්ක
ඡායාරූප මාධයප්රවදිප්රයු
අත්කඅඩංගුවට ප්රගන ිප්රබ්.
ශ්රී ලංකා නාවික හියාව විසින්
සිදු කරන ලය පැමිණිල් 1ලකට අනුව
මාධයප්රවදී ෂන්ිගම් තවසීලන්
ප්රපාලිසිය විසින් අත්කඅඩංගුවට
ප්රගන ිප්රබ්.
මාධයප්රවදී ප්රමාප්රහාම්  රිස්වි
මහරූෆේ අත්කඅඩංගුවට ගනී.

https://www.newsfirst.lk/
2019/05/20/threepersons-arrested-forphotographing-vesakdecorations/

ෂැන්ි-ලා ප්රහෝටලප්රේ මරාප්රගන
මැප්රරන ප්රබෝම්බ කරු
සම්බන්ධප්රයන් පළ වූ
ප්රවතත්කිවල රුවත්කපත්ක සටහන්
ලග තබා ගැනීම සම්බන්ධප්රයන්
ිනකරන් රුවත්කපප්රත්ක
මාධයප්රවදිප්රයු අත්කඅඩංගුවට
ප්රගන දින තුනක්ත රඳවා තබා
ප්රගන ිප්රබ්.
සංවිධානාත්කමක කණ්ඩායමක්ත
විසින් බීබීසී මාධයප්රවදී අසාම්
අය න්ට එප්රරහිව සමාජ මාධයවල
වවරී කථාවක්ත සහ ජාිවාදී
අයහස් යැක්තවීමක්ත සිදුප්රව.
නිළියක්ත සහ සමාජ
ක්රියාකාරිනියක වන දීපානි
සිල් 1වා ඉලක්තක ප්රකාට ගනිමින්

https://www.tamilguardia
n.com/content/thinakaran
-journalist-arrested-overnewspaper-clippings
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https://www.tamilguardia
n.com/content/sri-lankapolice-ban-antigovernment-black-flagsjaffna

https://www.tamilguardia
n.com/content/sri-lankanpolice-assault-tamiljournalist-mullaitivu
https://colombogazette.c
om/2019/05/02/reutersphotographer-arrested-innegombo-and-remanded/

https://www.tamilguardia
n.com/content/tamilguardian-mullaitivucorrespondent-arrestedand-charged
https://srilankamirror.com
/news/14036-a-journalistarrested-with-cds

https://www.facebook.co
m/AzzamAmeenSL/photos
/a.1528196514153669/20
06966189610030/?type=3
&theater
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වාර්තාව:

16

ජූනි 14

ප්රකාළඹ

17

අප්රේල් 1 1

ප්රපාල් 1ගහප්රවල
, ුරු ෑගල
දිස්ික්තකය

18

ජූනි 14

ප්රකාළඹ

සමාජ මාධයන්හි වවරී කථා
පාාර ය ප්රව.
පවදන හුස් ලිමිට්  ය ඩියා
සමාගප්රම් හිමිකරු වන දිලිත්ක
ජයවීරට එප්රරහිව ප්රපාත්ක
එළියැක්තවීප්රම් උත්කසවප්රේදී ඔහු
කළ ප්රකාශයක්ත සම්බන්ධප්රයන්
නඩු පවරා ඇි අතර ප්රපාප්රත්ක
කතුවරයාප්රගන්ය ප්රේන කිරීමක්ත
සිදු ප්රකාට ිප්රබ්.
ප්රබ ද්ධ කගමට අපහාස කළ
බවට ප්රාෝයනා කරමින්
ප්රකටිකතාවක්ත ලිවීම
සම්බන්ධප්රයන් ප්රල් 1ඛක ශක්තික
සත්කුමාර අත්කඅඩංගුවට ප්රගන
රඳවා තබන ලදී
පාස්ු ඉරියා පරහාරප්රයන් පු 
සිංහල-ප්රබ ද්ධ පා
ර ණ්ඩත්කවය
විප්රවානය කරමින් ලිපියක්ත ලිවීම
හා පරකාශයට පත්ක කිරීම
සම්බන්ධප්රයන් මාධයප්රවදී ුසල් 1
ප්රපප්රදනරා සහ ප්ර් ලි මිරදන
රුවත්කපතට එප්රරහිව ප්රපාලිසිය
විසින් පරීක්තෂ කරම්භ ප්රව.
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https://www.colombotele
graph.com/index.php/dilit
hs-speech-incursbuddhist-monk-wrath/

https://www.amnesty.or
g/en/documents/asa37/
0800/2019/en/

https://www.srilankamirr
or.com/news/14490senior-journalist-kusalperera-under-threat

(C) මර්දනකාරී නීති
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අයාළ
ප්රනාප්රව

අයාළ ප්රනාප්රව

2019 වදනෂප්රේ ප්රමම කාදනතුප්රවදී
2007 අංක 56 යර ICCPR (සිවිල් 1
හා ප්රද්ශපාලන අයිිවාසිකම්
පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්ිිය)
පනත අවස්ථා කිහිපයකදී
අයහස් ප්රකාශ කිරීප්රම් නියහස
සහ කතා කිරීප්රම් නියහස
මැඩපැවැත්කවීම සඳහා බලධාරීන්
විසින් අනිසි ප්රලස භාවිතා
කිරීමක්ත සිදුවිය.

http://srilankabrief.org/20
19/06/sri-lanka-fmmcondemns-the-attemptsto-suppress-journalistsand-media-using-theiccpr-act/
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අයාළ ප්රනාප්රව

පාස්ු ඉරියා ප්රබෝම්බ
ප්රහාරප්රයන් පු  ජනාිපිවරයා
වහාම ක්රියාත්කමක වන පරිදි රට
රුරා හදිසි ප්රරගුලාසි නීිය
බලාත්කමක කළ අතර එය
පාදනලිප්රම්න්තු අනුමැිය ඇිව
අප්රගෝස්තු 22 යක්තවා තවත්ක මාස
හතරකින් දීදනෂ කරන ලදී.

Emergency Regulations
http://www.documents
.gov.lk/files/egz/2019/4
/2120-05_E.pdf

12

https://www.newsfirst.l
k/2019/08/23/emergen
cy-regulations-wouldnot-be-extendedsecretary-of-defence/

[Document
title] ශ්රී කාවේ ව සම්මුතිය ම ්ද නම
ඉන්ෆෝම්
වාර්තාව:
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අප්රේල් 1 28
සහ මැයි 8

අයාළ ප්රනාප්රව

පාස්ු ඉරියා පරහාරප්රයන් පු ව
කණ්ඩුව අවධාර ය කර සිටිප්රේ
ය ට ප්රපර ප්රගන ක මතප්රේයාත්කමක
ප්රිත්රස්ත මදනයන පනත (CTA)
නැවත ප්රගන ක යුතු බවයි.
එප්රමන්ම අගමැිවරයා ප්රම්
සම්බන්ධප්රයන් විප්රේෂ ප්රකාශයක්ත
නිුත්ක කළ අතර ප්රමම පනත
සම්මත කර ගැනීම සඳහා
පාදනලිප්රම්න්තු සහායය ඉල් 1ලා
සිටිප්රේය.
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http://www.pmoffice.gov.
lk/download/press/D0000
0000080_EN.pdf

Hanzard on 8th May
https://www.parliamen
t.lk/uploads/documents
/hansard/15578149890
37767.pdf

(D) අ්නගෙත් ිංසනයන හා උලලංඝන
22

මැයි 3

යාපනය

යාපනය විේවවියයාලප්රේ මහා
ශිෂය සංගමප්රේ ප්රල් 1කම් සහ
සභාපි අත්කඅඩංගුවට

http://www.dailymirror.lk/fro
nt_page/Jaffna-Uni-StudentsUnion-President--secretaryarrested-with-Prabhaposters/238-166440
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ප්රකාළඹ

අස්න්රි පාදනශවප්රේ ප්රධාන ප්රබ ද්ධ
නාහිමිවරයා විසින් සිදු කරන ලය
වවරී කථන අයහස්
සම්බන්ධප්රයන් පරීක්තෂ යක්ත
ඉල් 1ලා සිටි සිවිල් 1 සමාජ
ක්රියාකාරිකප්රයු සහ ප්රිපත්කි
විකල් 1ප මධයස්ථානප්රේ (CPA)
විධායක අධයක්තෂ පාකයප්රසෝි
සරවනිත්කතුට එප්රරහිව ප්රබ ද්ධ
භික්තූන් වහන්ප්රස්ලාප්රගන් සහ
ජනවාදනන්ක කණ්ඩායම්වලින්
පලිගැනීප්රම් ක්රියාකාරකම්

අන්තවාදී ප්රකාශයන්ට
එප්රරහිව පාකයප්රසෝි
සරවනිත්කතුට
එප්රරහිව පැමිණිල් 1ලක්ත...
https://youtu.be/AMA1nb
eN68M
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ුරු

http://www.ft.lk/frontpage/CID-informsCourt-no-evidencefound-for-allallegations-against-Dr-Shafi-Shihabdeen/44680838
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අප්රේල් 1 23
සිට අය දින
යක්තවා

ය ගිව සහ
අප්රනුත්ක
ප්රප්රද්ශ

ිස්ලිම් වවයයවරප්රයුට එප්රරහිව
ජනවාදනන්ක ප්රලස පක්තෂපාතී වී
කටයුතු ප්රනාකිරීම ගැන ප්රබ ද්ධ
භික්තුවක්ත වන පා.ම. අතුරලිප්රේ
රතන හිමි විසින් මප්රේස්ත්රාත්ක
අිකර යක දී සී.අයි.ඩී ප්රපාලිස්
නිලධාරිප්රයුට තදනජනය කිරීම
පාස්ු ඉරියා ප්රබෝම්බ ප්රහාරප්රයන්
පු  ශ්රී ලංකාප්රව රැදී සිටින
සර ාගතයින් ඔුන්ප්රේ නවාතැන්
වලින් ඉවත්ක කරනු ලැබූ අතර තවත්ක
සමහප්රරුට තදනජන හා ශාරීරික
හිංසනයන්ට ය ිහු පෑමට සිද්ධ
විය. එප්රමන්ම සර ාගතයින්ට
සහාය වන මානව සම්පත්ක
සංවදනධන සංවිධාන කිහිපයකටම
හිරිහැර කිරීම් හ බිය ගැන්වීම්,
කාර්යාල වැටලීම් සහ කාර්යාලවලින්
පිටත විප්රරෝධතාවයන් වලට ිහු
දීමටය සිදු වී ිප්රබ්.

ෑගල
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A. එක් රැස්වී්ම් සහ සංවිධානය ී්ම් නිදහස
1. මැයි 18 වනදා මළවුන සැමරූ යාපන්

විශ්වවිදයාල සිසුනට තර්ජන

මැයි 18 වන දින යාපනය විේවවියයාලප්රේ ිල් 1ලිවයික්තකාල් 1 ස්මාරකය කසන්නප්රේ ප්රගන
න්ය සැමරීම නැවැත්කවීමට හියාව හා ප්රපාලීසිය විසින් සිු න්ට හා ප්රස්වක මණ්ඩලප්රේ
පිරිසකට තදනජන එල් 1ල ප්රකාට ඇත. ප්රකප්රස් ප්රවතත්ක තදනජන ප්රනාතකා ඔුන් සැමරීම සිදු
ඇි බව ටැමිල් 1 ගාදනඩියන් ප්රවබ් අඩවිය වාදනතා ප්රකාට ඇත. ය ට ප්රපර සිදු ු සිද්ියක දී
ශිෂය ක්රියාකාරීන් අත්කඅඩංගුවට ගැනීප්රමන් පු ව3, විේවවියයාලය දින නියමයකින් ප්රතාරව
ඊට ප්රපර සිප්රේ සිට වසා යමා ිප්රබන අතරතුර කාලප්රේ දී ප්රමම සැමරුම සිදු ප්රකාට ඇත4.

පයාපනය විේවවියයාලප්රේ ිල් 1ලවවකාල් 1 ස්මාරකය අසල විේවවියයාල සිු න් හා ප්රස්වක මණ්ඩලය රැදී
සිටින කකාරය- පින්ූරය ටැමිල් 1 ගාඩියන්

2. ්කාළඹ අභිමානය (Colombo Pride) උ්ළල අභි්යෝග මැද පැවැත්්ද.
ශ්රී ලාංකීය LGBTIQ ප්රජාව සහ ඊුවල් 1 ග්රුන්්  කයතනය විසින් සංවිධානය කරන ප්රකාළඹ
අභිමානය උප්රළල 5 වැනි වතාවටත්ක ප්රකාළඹ දී ජුනි -ජුනි 2 අතර කාලප්රේ පැවැත්කුනි.
ප්රමවර පළි වරට පාගමනක්ත සූයානම් කිරීමට සැලු ම් කර ිබූ නිදු රප්රට්ට පවින
කරක්තෂක වාතාවර ය මත එය අවලංගු කරන ලදී. එප්රස්ම උප්රළප්රල් 1 පැවැි අභිමානී
චිත්රපට උප්රළල ුද්ි අංශවල අප්රවක්තෂ යට (surveillance) ලක්ත වූ බවට සංවිධායකයන්
විසින් ප්රකාශ කරන ලදී. එප්රස්ම චිත්රපට ප්රයදනශනය සඳහා නිසි නීිමය අවසර ප්රගන
ිබියදී ප්රපාලිසිය විසින් චිත්රපට උප්රළලට පැමිප්ර න අය සහ සංවිධාකයන් අත්කඅඩංගුවට
ගත හැකි බවට තදනජනය කර ිබූ අතර, චිත්රපටවල පිටපත්ක ප්රපාලිසියට ලබා ප්රයන ප්රලස
බලපෑම් කර ඇත. ජුනි 7 වැනියා ිරගත කළ චිත්රපටප්රේ පිටපතක්ත ලබා ප්රයන ප්රලස
3

ප්රම් වාදනතාප්රව ප්රවනත්ක මාතතකාව යටප්රත්ක ඇි 9 වැනි සිද්ිය බලන්න.

4

Tamil Guardian “Jaffna Uni students defy threats to mark May 18” published on 18th May 2019
https://www.tamilguardian.com/content/jaffna-uni-students-defy-threats-mark-may-18
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ඊුවල් 1 ග්රුන්්  කාදනය මණ්ඩලයට බලකර ඇත. අප්රනුත්ක චිත්රපටවල ය පිටපත්ක
ප්රපාලිසියට ලබා ප්රයන ප්රලස ඉල් 1ූ අවස්ථාප්රව ඊුවල් 1 ග්රුන්්  කයතනය විසින් ප්රසිද්ධ
රැඟුම් පාලක මණ්ඩලය හා සම්බන්ධ වී ඇි අතර, ඔුන් කියා ඇත්කප්රත්ක සිය අවසරය
ප්රනාමැිව කිසිදු තුන්වන පාදනේවයකට චිත්රපට ලබා ප්රනාදිය බවත්ක, ඊුවල් 1 ග්රුන්්  ප්රවත
අවසර ලබා දී ඇත්කප්රත්ක චිත්රපට ප්රපන්වීමට පම ක්ත බවත්කය. එප්රස්ම ුරුුමවත්කත ප්රපාලිසිය
විසින් සිදු කළ පරීක්තෂ යක දී ඊුවල් 1 ග්රුන්්  කාදනය මණ්ඩලය ප්රේන කර ඇත. ප්රපාලිසිය
ප්රකාශ කර ඇි පරීක්තෂ ය සිදු කරන ලද්ප්රද් ුරුුමවත්කත ප්රප්රද්ශප්රේ සිටි තැනැත්කතු
විසින් සිදු කරන ලය පැමිණිල් 1ලක්ත පයනම් කර ගනිමිනි. ඊුවල් 1 ග්රුන්්  ප්රකාශ කරන පරිදි
එකී රුද්ගලයා චිත්රපට උප්රළල සහ LGBTIQ ප්රජාව ඉලක්තක කර ප්රගන ප්රෆේස්ුක්ත සමාජ මාධය
තුළ වවරී අන්තදනගතයන් ප්රබයා ප්රගන ඇත. පු ව ප්රකාළඹ ප්රයි්  එම උත්කසව අංග
මාලාප්රව ම ප්රවනත්ක අංගයක්ත සඳහා පැමිණි අයප්රේ අනනයතාවය සංවිධායකයන් විසින්
පරීක්තෂා කළ අවස්ථාප්රව දී එප්රස්ම පැමිණි අප්රයක්ත තමන් ුද්ි අංශවල අය බවට පිළිප්රගන
ිප්රබන අතර, තමන් පැමිණිප්රේ “කරක්තෂාව” ලබා දීමට යැයි ය පවසා ඇත. එප්රස් ුවත්ක
ප්රපාලිසිය සම්බන්ධ කර ප්රම් ගැන විමසූ විට එවැනි කිසිවු එවී යැයි ප්රපාලිසිය ප්රික්තප්රේප
කර ඇත.
3. උද්ධ්ඝෝෂණය කල සිද්ද්නක් අත්අඩංගුවට

කදනමාන්තශාලාව අසල විප්රරෝධතාකරුවන් රැඳී සිටින කකාරය - පින්ූරය ටැමිල් 1 ගාඩියන්

ඉල් 1මනයිට්ට පතල් 1 කැණීම සඳහා ඉඩම් අත්කපත්ක කර ගැනීමට විප්රරෝධය යැක්තවීමට සහභාගී
වූ මඩකලරුප්රව පදිංචිකරුවන් සිව ප්රයප්රනු ජුනි 2 වැනි දින අත්කඅඩංගුවට ප්රගන ඇත.
විප්රරෝධතාකරුවන් එහි ප්රයාරුවට හානි කර ඇි බවත්ක, එම ස්ථානය තුළ කැරලි
ප්රකෝලාහල ඇි කළ බවත්ක ඉල් 1මනයිට්ට කම්හප්රල් 1 කාදනය මණ්ඩලප්රයන් ලැුණු පැමිණිලි
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අනුව ප්රමම සිවප්රයනා අත්කඅඩංගුවට ගත්ක බව වාකප්රදන ප්රපාලිසිය පවසයි. ඊට පු  දින
ඔුන්ව ඇප මත නියහස් ප්රකාට ඇි බව ටැමිල් 1 ගාදනඩියන් ප්රවබ් අඩවිය වාදනතා ප්රකාට
ඇත5.
4. වවුනියා්ද අුරුදහන වූවන පිළිබඳ ක්රියාකාකයක්යගේගන ප්රශ්න ්ක්ර්
වුනියාව ප්රප්රද්ශප්රේ අතුරුයහන් වූ රුද්ගලයින් සම්බන්ධව ක්රියා කරන සමාජ
ක්රියාකාරිකප්රයුප්රගන් ත්රස්ත විමදනශන අංශය විසින් ප්රේන කිරීමක්ත සිදු ප්රකාට ඇත.
වුනියාව ප්රප්රද්ශප්රේ අතුරුයහන් වූවන්ප්රේ සංගමප්රේ ප්රල් 1කම් ප්රක්ත. රාජ්කුමාදන මහතාප්රගන්
ත්රස්තවාදී විමදනශන ප්රයපාදනතුප්රම්න්තුව විසින් ජූනි මස 20 ප්රවනි දින පැවැත්කුනු
විප්රරෝධතාවක්ත අතරතුර ප්රමප්රලස ප්රේන කිරීමක්ත සිදු ප්රකාට ඇි බව ටැමිල් 1 ගාදනඩියන්ස්
ප්රවබ් අඩවිය වාදනතාප්රකාට ඇත6.
5. මනනාර්ම් සිවිල සංවිධානයක් හමුදා්ද වැටලීමකට
ඉුත්ක ජුනි 20 ප්රවනියා ප්රජයේඨ හියා නිලධාරීන් කිහිප ප්රයප්රනු විසින් මන්නාරප්රම් පිහිටි
සිවිල් 1 සංවිධානයක්ත ප්රවත වටලා ඇි අතර, සැක සහිත කිසිවක්ත හි ප්රනාවූවත්ක වාචික
ප්රලස හිරිහැර සිදු ප්රකාට ඇි බව වාදනතා ප්රව.
ප්රමප්රලස ප්රසෝදිසි කර ඇත්කප්රත්ක මන්නාරප්රම් පිහිටි (MSEDO) මන්නාරම් සමාජ හා කදනික
සංවදනධන සංවිධානයයි. ප්රමම සංවිධානය එම ප්රප්රද්ශප්රේ ඉඩම් අයිිය පිළිබඳ හඬ නැගූ
සංවිධානයකි. ප්රමම ප්රසෝදිසි ප්රමප්රහයුම සයහා හියා භටපිරිස් දුසිමකට වඩා සිටි බව ය
සඳහන් ප්රව. එප්රමන්ම ප්රසෝදිසි ප්රමප්රහයුමට කාදනය මණ්ඩලය එකඟ ුවය, පැමි
සිටි
ප්රජයේඨ නිලධාරියා පැමි
සිටි කාදනය මණ්ඩලයට තදනජනය ප්රකාට වාචිකව හිරිහැර
ප්රකාට කාදනයාලප්රේ සීසීටීවී කැමරාව ක්රියා විරහිත කරන ප්රලස ඔුන්ට නිප්රයෝග ප්රකාට
ඇි බව ටැමිල් 1 ගාදනඩියන්ස් වාදනතා කර ඇත7.
6. දුම්කයය වැඩවර්ජනය සම්බනධ්යන ්පාලිස්ව පරීක්ෂණයක්
ජුනි 9 වැනි යා සන්ප්ර්  ටයිම්ස් ප්රවබ්අඩවිය වාදනතා කරන පරිදි දුම්රිය ප්රස්වාව අතයවශය
ප්රස්වාවක්ත ප්රලස හදිසි නීිය යටප්රත්ක ගැසට්ට කිරීප්රමන් අනතුරුව වැඩ වදනජනය ක්රියාත්කමක
කිරීම සම්බන්ධප්රයන් ප්රපාලිසිය විසින් පරීක්තෂ යක්ත කරම්භ කර ඇත. ප්රමම පරීක්තෂ ය
කරම්භ කර ඇත්කප්රත්ක දුම්රිය සාමානයාිකාරී දිලන්ත ප්රනාන්දු විසින් කළ පැමිණිල් 1ලක්ත
පයනම් කර ප්රගනය. දුම්රිය අතයවශය ප්රස්වාවක්ත කර ඇි තත්කවය තුළ එය කඩා කප්පල් 1
කිරීමට කරන ඕනෑම ක්රියාවක්ත වරයක්ත ප්රව. ඒ අනුව දුම්රිය වතත්කතීය සමිිවලින් ප්රකාශ
සටහන් කර ගන්නා බව ප්රපාලිසිය විසින් ප්රකාශ කර ඇත8.
5

Tamil Guardian Four Batticaloa ilmenite protestors arrested 16 June 2019

https://www.tamilguardian.com/content/four-batticaloa-ilmenite-protestors-arrested (last access
on 29th June 2019)
6

https://www.tamilguardian.com/content/vavuniya-disappearances-activist-questioned-tid
Tamil GuardiansMannar Tamil civil society org raided and threatened by Sri Lankan army
02 June 2019 https://www.tamilguardian.com/content/mannar-tamil-civil-society-org-raided-and-

7

threatened-sri-lankan-army ( last accessed on 29th June 2019)
8

Sunday Times. Police commence investigations into railway unions strike. Published on 29th June 2019.
http://www.sundaytimes.lk/article/1093303/police-probe-railway-unions-strike
16
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7. ්වසක් සැරසිලි රූප ගත කළ තරුණයින ති්ද්නගෙ අත් අඩංගුවට

ප්රවසක්ත සැරසිලි රූප ගත කිරීම ප්රේතුප්රවන් රත්කනරුර නගරප්රේ තරු යින් ිප්රයප්රනු
රත්කනරුර ප්රපාලීසිය විසින් ප්රවසක්ත දිනට පු  දින එනම් මැයි 9 වැනි දින අත්ක අඩංගුවට
ප්රගන ිප්රබ්. ත්රස්තවාදීන්ට ලබා දීම සඳහා කැමරාවක්ත සහ ් ප්රරෝන කැමරාවක්ත ප්රයායා
ගනිමින් රත්කනරුර නගරය රූප ගත කප්රේ යැයි භික්තූන් වහන්ප්රස් නමක්ත ප්රිඛ පිරිසක්ත
විසින් කරන ලය පැමිණිල් 1ලකට අනුව, ප්රමප්රලස රත්කනරුර ප්රප්රද්ශප්රේ පදිංචි සමාජ
ක්රියාකාරිප්රයු වූ සබරගිව විේවවියයාලප්රේ අනුේක ඩිල් 1හාර නැමැත්කප්රතු සහ ඔහුප්රේ
මිතුරන් වන ිස්ලිම් තරු යින් ප්රයප්රයප්රනු ප්රමප්රලස අත්ක අඩංගුවට ප්රගන ත්රස්තවායය
වැළැක්තවීප්රම් පනත යටප්රත්ක නඩු පවරා ඇත 9 . ප්රම් අය ඡායාරූප ගත්කප්රත්ක එප්රස් කිරීමට
නීිමය තහනමක්ත ඇි ප්රප්රද්ශයක ප්රනාප්රව. ඉන්ප්රෆෝම් විේවාස කරන කකාරයට
ඡායාරූප ගැනීමට ිස්ලිම් රුද්ගලයන් සම්බන්ධ වූ බැවින් ය, ප්රාෝයනාව එල් 1ල කප්රේ ප්රබ ද්ධ
භික්තුවක්ත බැවින් ය ප්රමම රුද්ගලයන් ඔුන්ප්රේ ජනවදනගය පයනම් කර ප්රගන
අත්කතප්රනෝමික ප්රලස අත්කඅඩංගුවට ප්රගන ඇත. මසකට අික කාලයක්ත ිස්ප්රස් රඳවා
ප්රගන සිටි ප්රම් අයට ජුනි 6 වැනි දින ඇප ලැුනු බව ජනයුගය රුවත්කපත වාදනතා කරයි.

8. යාපන්

්පාලිසිය කලු ්කාඩි එසීම තහනම් කරයි

පාස්ු ඉරියා ප්රබෝම්බ පිපිරීප්රමන් විපතට පත්ක වූවන් ප්රවනුප්රවන් අප්රේල් 1 2 වැනි අඟහරුවායා
දිනය දිවයින රුරා වැලප්රපන දිනයක්ත ප්රලස ප්රවන් වී ිබූ අතර ඒ සඳහා යාපනප්රේ ජනයා
විසින් කු  ප්රකාඩි එසවීම යාපනප්රේ ප්රපාලිසිය විසින් තහනම් කරන ලදී. එප්රලස තහනම්
කරන ලද්ප්රද් කු  ප්රකාඩි එසවීම රජයට එප්රරහි විප්රරෝධතාවයක්ත ප්රස් ප්රපනී යන ප්රහයින් බව
වාදනතා ප්රව. එප්රමන්ම ප්රනල් 1ලියාඩි ප්රපාලිසිය කු  ප්රකාඩි ගලවා ගන්නා ප්රලස
ප්රප්රද්ශවාසීන්ට බල කළ අතර වින්දිතයා සිහි කිරීම සඳහා ු දු ප්රකාඩි තැබීමට ඔුන්
දිරිමත්ක කිරීමට උත්කසාහ කළ ඇත10.

9

News First Three persons arrested for photographing Vesak decorations 20 May, 2019
https://www.newsfirst.lk/2019/05/20/three-persons-arrested-for-photographing-vesak-decorations/
10
Tamil Guardians Sri Lanka police ban 'anti-government' black flags in Jaffna 25th April 2019
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lanka-police-ban-anti-government-black-flags-jaffna(last access
on 29th June 2019)
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9. මුලතිදි දමිළ මාධය්දියයගෙට ්පාලිසි්යන ප්රහාර

මාධයප්රවදී ුමනන් හට පහර දී ප්රපාලීස් නිළධාරියා විසින් ඔහුව ඡායාරූප කරන අවස්ථාව පින්ූරය ටැමිල් 1 ගාදනඩියන්

ිලිුහි මතප්රේයයට තුඩු දී ඇි නීරාවියඩි පිල් 1ප්රලයාදන ප්රකෝවිල් 1 භූමිප්රේ අුප්රතන් ඉදි කර
ඇි ප්රබ ද්ධ විහාරස්ථානප්රේ සීසීටීවී කැමරා ඉවත්ක කිරීම සඳහා වූ අිකර නිප්රයෝගයක්ත
ඉුකිරීප්රම් ප්රගියක්ත ප්රනාමැි බව පිළිබඳ වාදනතා කිරීම සඳහා මැයි 8 වැනි දින ප්රහෝ ඊට
කසන්න දිනයක දී එකී පන්සලට ප්රගාස් ිබූ ටැමිල් 1 ගාදනඩියන්ස් ප්රවබ් අඩවිප්රේ සහ
වීරප්රක්තසරී රුවත්කපප්රත්ක වාදනතාකරු කනපිපිල් 1ප්රලයි ුමනන් හට ිලිුහි ප්රකෝකිලායි
ප්රපාලිස් ස්ථානය භාර ප්රපාලිස් නිලධාරියා විසින් පහර දී ඇි බවට ටැමිල් 1 ගාඩියන්ස්
ප්රවබ්අඩවිය වාදනතා කර ඇත. ප්රපාලිස් නිලධාරියා මාධයප්රවදියාට වාචිකව හා කායිකව
පහර දී ඔහුප්රේ කැමරාව විසි ප්රකාට, ඔහුප්රේ ඡායාරූපයක්ත ය ප්රගන ඇි බව වැඩිදුරටත්ක
සඳහන් ප්රව11. ප්රමම මාධයප්රවදීයා ප්රමම වසප්රදන අප්රේල් 1 මාසප්රේ දී ප්රතාරතුරු අයිිවාසිකම
මහජන ු භසිද්ියට අයාළ ජනමාධයප්රවයයට (public interest journalism) ප්රයායා ගත්ක
ජනමාධයප්රවදියු ප්රලස සම්මානයට පාත්ර විය12.

11

Tamil Guardian Sri Lankan police assault Tamil journalist in Mullaitivu 28 May 2019

https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-assault-tamil-journalist-mullaitivu (last
access on 29th June 2019)
12

Daily FT. “Sri Lanka’s Northern Province journalists win awards for using RTI for reporting” published on 11th
April 2019 http://www.ft.lk/news/Sri-Lanka-s-Northern-Province-journalists-win-awards-for-using-RTI-forreporting/56-676314
18
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10. පුලිට්සර් තයාගය ියනූ ්රායිටර් මාධය්දියයා කයමාන් භාරයට
පාස්ු ප්රබෝම්බ ප්රහාරප්රයන් පු  රප්රට්ට තත්කවය කවර ය කරමින් ප්රරායිටදන රුවත්ක ප්රස්වප්රේ
ඡායාරූප මාධයප්රවදිප්රයු මැයි මස 2 වනයා ප්රපාලිස් අත්ක අඩංගුවට ප්රගන ඇි බව ශ්රී
ලංකා බ්රීෆේ ප්රවබ් අඩවිය විසින් වාදනතා කරයි. ප්රමම අත්ක අඩංගුවට ගැනීම ය ගිප්රව මැරිස්
ස්ප්රටලා වියයාලය අසල දී සිදු ප්රකාට ඇි අතර13, ප්රමප්රලස අත්කඅඩංගුවට ප්රගන ඇත්කප්රත්ක
ඩැනිේ සිද්දික්ත නැමැි නව දිල් 1ලිප්රේ ඡායාරූප ශිල් 1පිප්රයු හා මාධයප්රවදිප්රයු වන අතර,
ප්රපාලිස්
රිමාන්් 
භාරයට
ගැනීමට
ප්රථම,
අයාළ
මාධයප්රවදියා
ප්රාප්රද්ශීය
මප්රේස්ත්රාත්කවරයුට ඉදිරිපත්ක කළ බවට ය නිලධාරීන් පවසා ඇත. කුවාපිටිය පල් 1ලිප්රේ
මිය න්ය ශිෂයයු සම්බන්ධ ප්රතාරතුරු යැන ගැනීමට මාධයප්රවදියා එහි පැමි
ඇත 14 .
අයාළ බලධාරීන් විසින් කළ පැමිණිල් 1ලක්ත මත ප්රපාලිසිය ක්රියා කප්රේ යැයි ය, එකී පාසැලට
ජනමාධයප්රවදියා විසින් අනවසරප්රයන් ඇතුු  වූ බවට ප්රාෝයනා එල් 1ල වී ඇතැයි ය, මැයි මස
වනයා සිට මැයි මස 15 යක්තවා රිමාන්්  භාරප්රේ තබා ගැනීමට මප්රේස්ත්රාත්ක නියම කළ
බව එම ප්රවබ් අඩවිය තව දුරටත්ක වාදනතා කරයි. එප්රස් ුවත්ක ඔහුට පු  දින ඇප ලැබී ඇත.
නිත්ක ප්රම් සම්බන්ධප්රයන් අයහස් යැක්තවීම ප්රරායිටදන රුවත්ක ප්රස්වය විසින් ප්රික්තප්රේප කර
ඇත.15
සිද්දික්ත 0 7 අප්රගෝස්තු මාසප්රේ දී මියන්මාරප්රේ ප්රරෝහින්ේයා ප්රජාව ිහු
දුන්
ප්රාණ්ඩත්කවය වාදනතා කරමින්, 0 8 වසප්රදන දී විප්රේෂාංග ඡායාරූපකර ය ප්රවනුප්රවන්
රුලිට්ටසදන තයාගය දිනා ගත්ක හත්ක ප්රයප්රනුප්රගන් යුත්ක ප්රරායිටදන කණ්ඩායප්රම් එක්ත
සාමාජිකප්රයකි16.

11. මුලතිදී ටැමිල ගාර්ඩියන මාධය්දියයා අත් අඩංගුවට

ශ්රී ලංකා නාවික හියාව විසින් සිදු කළ පැමිණිල් 1ලකට අනුව ටැමිල් 1 ගාඩියන්
ජනමාධයප්රවදියු අප්රේල් 1 0 වන දින උයෑසන අත්ක අඩංගුවට ගත්ක බව ටැමිල් 1 ගාදනඩියන්ස්
ප්රවබ් අඩවිය වාදනතා කර ඇත.
ිලිු හි ප්රිඛ ප්රපප්රේ මාධයප්රවදිප්රයු වන ෂන්ිගම් තවසීලන් මහතා සිුරායා උයෑසන
ිලිව ප්රපාලිසිය විසින් ප්රේන කිරීප්රමන් අනතුරුව ප්රමප්රලස අත්කඅඩංගුවට ප්රගන ඇි බව
වාදනතා ප්රව.
අත්කඅඩංගුවට ගැනීමට ප්රේතුව වන්ප්රන් අප්රේල් 1 07 වැනි දින අතුරුයහන් වූවන්ට යුක්තිය
ඉල් 1ලමින් පැවැි විප්රරෝධතාවයක්ත 17 අතරතුර, නාවික හියා ුද්ි අංශ නිලධාරියු
විප්රරෝධතාකරුවන්ප්රේ ඡායාරූප ප්රගන ඇත. ප්රමහිදී ඔහුප්රේ අනනයතාවය ගැන
13

Colombo Gazette “Reuters photographer arrested in Negombo and remanded” published on 2nd May 2019
https://colombogazette.com/2019/05/02/reuters-photographer-arrested-in-negombo-and-remanded/
14
Ibid
15
Srilankabrief Sri Lanka Arrests Reuters journalists over ‘trespass’
03/05/2019http://srilankabrief.org/2019/05/sri-lanka-arrests-reuters-journalists-over-trespass/ (last

access on 29th June 2019)
Scroll.in “Pulitzer-winning Indian photojournalist arrested in Sri Lanka for trespass gets bail: Reports”
published on 3rd May 2019 https://scroll.in/latest/9
76/pulitzer-winning-indian-photojournalist-arrestedin-sri-lanka-for-trespass
17
https://www.tamilguardian.com/content/mullaitivu-families-urge-international-community-deliver-justice
16
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විප්රරෝධතාකරුවන් සහ අයාළ ජනමාධයප්රවදියා විසින් ප්රේන කර ඇි අතර, එතැනදී
ගැුමක්ත ඇි වී ිප්රබන අතර, ඔහු නාවික හියා නිලධාරියු බව ප්රහළි වී ඇත්කප්රත්ක එවිටය.
පු ව නාවික හියා නිලධාරියා විසින් තමන්ට පහර දුන්ප්රන් යැයි ිලිු ප්රපාලිසිය ප්රවත
පැමිණිල් 1ලක්ත කර ිප්රබන අතර, නාවික හියා නිලධාරියාට පහර දී තුවාල කප්රේ යැයි
ප්රාෝයනා කර ඇත. ප්රමම ප්රාෝයනාව ප්රගූ එකක්ත බවත්ක, බිය ගැන්නවීමට සහ හිරිහැර
කිරීම උප්රයසා සිදු කරන එකක්ත බවත්ක ජනමාධයප්රවදියාප්රේ නීිඥප්රයෝ ප්රකාශ කරි.
තවසීලන් කියා සිටින්ප්රන් ප්රමය පලි ගැනීම උප්රයසා කළ පැමිණිල් 1ලක්ත බවයි. පු ව ඔහු ඇප
මත ියා හරින ලය අතර, පළි නඩු විභාගය අප්රේල් 1 30 වනයා පැවැත්කවී අතර, ඊළඟ නඩු
විභාගය සැප්තැම්බදන 0 ප්රවන දින පැවැත්කවීමට නියමිත බව ටැමිල් 1 ගාඩියන් වාදනතා කර
ඇත18.
එම මාධයප්රවදියා මෑත වසරවල දී නිරන්තර තදනජන හා හිරිහැරයන්ට ලක්තව ඇත.
අලම්පිල් 1හි විනාශ වූ එල් 1ටීටීඊ ු සාන භූමියක සම්බන්ධප්රයන් හියාව විසින් ඉඩම් අත්කපත්ක
කර ගැනීමක්ත පිළිබඳ වාදනතා කරමින් සිටිය දී තවසීලන් පු න්ය වසප්රදන දී හියා නිලධාරීන්
විසින් තාවකාලිකව රඳවාප්රගන ඇි අතර එහිදී තදනජනය කිරීමකට භාජනය වී ඇත.
තමාප්රේ කැමරාව හියාවට භාර දීමට කළ ඉල් 1ලීම ප්රික්තප්රේප කිරීම නිසා ඔහු ප්රමප්රලස
රඳවා තබා ගන්නා ලදී 19 . ප්රමම සිද්ි ප්රයක සම්බන්ධප්රයන්ම ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම්
ප්රකාමිෂන් සභාප්රවන් ප්රවන ප්රවනම පරීක්තෂ
පවත්කවා ඇි අතර, නාවික හියාව විසින්
අතුරුයහන් වූවන්ප්රේ විප්රරෝධතාවයන්ට අනාගතප්රේ දී මැදිහත්ක ප්රනාවන්ප්රන් යැයි ය ප්රකාශ
කර ිප්රබ්20.

12. මාධය්දී ්මා්හාම් කයෂ්වවි මහරූෆ් අත් අඩංගුවට.
අප්රේල් 1 21 සිදු වූ අන්තවාදී ප්රහාරප්රයන් පු  ත්රස්තවායය වැළැක්තවීප්රම් පනත යටප්රත්ක
ප්රපාලිසිය විසින් සිදු කළ ප්රසෝදිසි ප්රමප්රහයුමක දී අනුරාධරුර මාධයප්රවදියු වන
ප්රමාප්රහාම්  රිේවි අත්කඅඩංගුවට ගැනීම ප්රහලා යකිමින් නියහස් මාධය වයාපාරය විසින්
නිප්රවයනයක්ත නිුත්ක ප්රකාට ඇත.
මේරූෆේ මහතාට අයත්ක ප්රගාඩනැන්ල් 1ලක ිබූ වීඩිප්රයෝ සහ සීඩී තැටි අතර පාස්ු
ප්රහාරයට සම්බන්ධ තවහීදද් ජමාත්ක සංවිධානප්රේ ප්රද්ශන, කථා සහ ප්රවදනධන රවය ිප්රබ්
යැයි කියමින් ප්රපාලිසිය විසින් ඔහුව මැයි 2 වැනි දින අත්කඅඩංගුවට ගන්නා ලදී 21 . ඉන්
අනතුරුව ඔහු අිකර යට ඉදිරිපත්ක කර, තවදුරටත්ක රැඳුම් භාරප්රේ තබා ප්රගන ඇත.
සියකට කසන්න කාලයකට පු , එම සීඩී තැටිවල තවහීදද් ජමාත්ක සංවිධානයට සම්බන්ධ
කිසිදු කථාවක්ත ප්රහෝ ප්රවදනධන ප්රතාරතුරු අඩංගු ප්රනාවන බැවින්, ත්රස්තවායය වැළැක්තවීප්රම්
පනත යටප්රත්ක මහරූෆේ මහතාට එප්රරහිව ප්රාෝයනා ප්රගානු ප්රනාකරන බව ප්රපාලිසිය විසින්
අිකර යට කරුණු වාදනතා කර ඇත. පු ව මාධයප්රවදී මහරුෆේ මහතා ඇප මත නියහස්
18
19

https://www.tamilguardian.com/content/court-postpones-case-against-tamil-journalist
Tamil guardian Tamil Guardian Mullaitivu correspondent arrested and charged 20 April 2019

https://www.tamilguardian.com/content/tamil-guardian-mullaitivu-correspondent-arrested-andcharged ( last access on 29Th June 2019)
20

https://www.tamilguardian.com/content/human-rights-commission-investigates-navy-and-policeharassment-mullaitivu-journalist
21
Sri Lankan Mirror. “A journalist arrested with CDs” published on 13th May 2019
https://srilankamirror.com/news/14036-a-journalist-arrested-with-cds
20

[Document
title] ශ්රී කාවේ ව සම්මුතිය ම ්ද නම
ඉන්ෆෝම්
වාර්තාව:

අ්ේල 1 – 2019 ජුනි 31

කර ඇත. මහරූෆේ මහතා යශක ග නාවක්ත ිස්ප්රස් රූපවාහිනි මාධයප්රවදියු ප්රලස,
අනුරාධරුර ප්රප්රද්ශය ප්රක්තන්රගතව ප්රස්වය කරයි. ප්රමම සිද්ිය තදින් ප්රහලා යකින නියහස්
මාධය වයාපාරය ප්රකාශ කප්රේ ජාික කරක්තෂාව සම්බන්ධප්රයන් කටයුතු කිරීප්රම් දී රාජය
කයතන ප්රකාශනප්රේ නියහස මාධය නියහස හා මූලික අයිිවාසිකම් සම්බන්ධප්රයන්
සැලකිය යුතු බවයි 22.

මාධයප්රවදී රිස්වි මහරූෆේ - පින්ූරය Srilankabrief ප්රවබ් අඩවිය

13. තිනකරන පුවත්ප්ත් ජනමාධය්දියයගෙ අත්අඩංගුවට

ශ්රැන්න්-ලා ප්රහෝටලප්රේ මරා ප්රගන මැප්රරන ප්රබෝම්බ ප්රහාරකරු වන සේරාන් හීමම්
සම්බන්ධ ප්රතාරතුරු අඩංගු රුවත්කපත්කවලින් කැපූ ප්රකාටස් ළඟ තබා ප්රගන සිටිය දී හු 
ුනැයි ිනකරන් රුවත්කපප්රත්ක ජනමාධයප්රවදියු අත්කඅඩංගුවට දින 2ක්ත ිස්ප්රස් රඳවා තබා
ප්රගන පු ව මැයි වැනි දින නියහස් කර ඇි බවට ටැමිල් 1 ගාඩියන් වාදනතා කරයි23. සිද්ිය
සිදු වූ ප්රප්රද්ශය ගැන ප්රතාරතුරු වාදනතා කර නැත. අත්කඅඩංගුවට ගැනීම සිදු කර ඇත්කප්රත්ක
මාධයප්රවදියාප්රේ ගමන් බෑගය පරීක්තෂා කළ අවස්ථාප්රවදීය.

22

Srilankabrief. “FMM condemns taking journalist Mohammed Rizvi Maharoof into custody on baseless
charges” published on 31st May 2019 http://srilankabrief.org/2019/05/fmm-condemns-taking-

journalist-mohammed-rizvi-maharoof-into-custody-on-baseless-charges/
23

Thinakaran journalist arrested over newspaper clippings
https://www.tamilguardian.com/content/thinakaran-journalist-arrested-over-newspaper-clippings
21
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14. බීබීසී මාධය්දී අසාම් අමීනට එ්රිව සමාජ මාධය ුළ වවරී ප්රකාන

මාධයප්රවදී අසාම්ට විරුද්ධව සමාජ මාධය තුළ සන්සර
අසාම් අය න්ප්රේ ප්රෆේස්ුක්ත න්ණුප්රමන්

ය වූ අසතය වාදනතාකර

යන් - පින්ූරය

2019 අප්රේල් 1 21 වනයා රට තුළ සිදු වූ අන්තවාදී ප්රහාරයත්ක සමග සංවිධානාත්කමක පිරිස්
විසින් ශ්රී ලංකාප්රව බීබීසී ජනමාධයප්රවදී අසාම් අය න් ඉලක්තක කර ගනිමින් සමාජ ජාලා
ප්රවබ් අඩවි තුළ ජාිවාදී වවරී ප්රකාශ වයාපාරයක්ත සිදු කරන ලදී. ප්රමයට පයනම් වූප්රේ
අසාම් අය න් සහ බීබීසී කයතනය පාස්ු ප්රහාරය සම්බන්ධප්රයන් සිංහල ප්රබ ද්ධ විප්රරෝක්
පයනමකින් සහ සාවයය සහ පක්තෂපාතීභාවයකින් වාදනතාකර ප්රේ නියැප්රලන බවට
සිංහල ප්රබ ද්ධ ජාිවාදී පිරිස් විසින් සිදු කළ ප්රාෝයනාවයි. ප්රම් තත්කවය තුළ අසාම් අය න්ප්රේ
ජනවදනගය පයනම් කර ගනිමින් වවරී ප්රකාශ ග නාවක්ත එල් 1ල විය. එප්රස්ම ඔහුට
සම්බන්ධයක්ත ප්රනාමැි සාවයය රුවත්ක ඔහු විසින් කප්රේ යැයි සඳහන් ප්රපෝස්ු ග නාවක්ත
ප්රෆේස්ුක්තහි සංසර ය විය. ප්රමම අභූත ප්රාෝයනා ප්රික්තප්රේප කරමින්, තමා වාදනතා කර
ඇි රුවත්ක සතය රුවත්ක බවත්ක, ඒවා මාධය කාාරධදනමවලට අනුූලලව සිදු කළ බවත්ක අප්රේල් 1
4 වැනි දින ප්රෆේස්ුක්තහි ඔහුප්රේ න්ණුප්රම් පැහැදිලි කිරීමක්ත ඉදිරිපත්ක කරමින් ඔහු සඳහන්
කර ඇත24.

15. නිළි ීපානි ද සිලවාට එ්රිව වවරී ප්රකාන
දීපානි සිල් 1වා විසින් සිදු කරන ලය ප්රකාශයක්ත සාවයය ප්රලස අදනථ යක්තවමින් ඇයට එප්රරහිව
වවරී ප්රකාශ ග නාවක්ත සමාජ මාධය හරහා සංවිධානාත්කමක ස්වරූපයකින් පල විය.
මැයි මස 2 ප්රවනියා බත්කතරිල් 1ප්රල් 1 දී, පාස්ු ඉරියා ප්රහාරය පිළිබඳව පැවැි මාධය හිවක්ත

24

Facebook Azzam ameens post 24th April 2019

https://www.facebook.com/AzzamAmeenSL/photos/a.1528196514153669/2006966189610030/?ty
pe=3&theater
22

[Document
title] ශ්රී කාවේ ව සම්මුතිය ම ්ද නම
ඉන්ෆෝම්
වාර්තාව:

අ්ේල 1 – 2019 ජුනි 31

අමතමින්, සමාජවාදී කලා සංගමය නිප්රයෝජනය කරමින් කතා කළ ප්රජයේඨ රංගන
ශිල් 1පිනියක හා සමාජ ක්රියාකාරිනියක වන දීපානි සිල් 1වා ප්රමප්රස් ප්රකාශයක්ත සිදු කරන ලදී.
“ප්රකායි වප්රේ ජනප්රකාටස් ය ප්රම්වප්රයන් නැි ප්රවන්ප්රන්? ිස්ලිම් ප්රවන්න රුු වන් ඒ
අප්රප් යරුප්රවෝ. ඔක්තප්රකාම අු 20- 0 යරුප්රවෝ... ඇයි ඒ යරුප්රවා නැි ප්රවන්ප්රන. ඒ
යරුප්රවා නිකම් යරුප්රවා ය? නෑ. ප්රහාඳ උගත්ක යරුප්රවෝ. ඇත්කතටම මට හිතා ගන්න බෑ
ඔුන්ප්රේ උගත්කකම. ඔුන් ඉංජිප්රන්රුප්රවෝ, ඔුන් අයිටීවලින් උසස් තැන්වලට න්ය
අය... ඔුන් ඇයි එප්රහනම් ප්රම් වප්රේ ප්රද්වල් 1වලට ප්රපළඹුප්රන්? අන්න එතැනයි
ප්රහායන්න ඕප්රන්. එප්රහම නම් ප්රමතැන ප්රකාප්රේ හරි වැරැද්යක්ත ිප්රයනවා. අපි
කගමට විතරක්ත වැරැද්ය ප්රයාි කරලා බලන්න බෑ. අප්රප් පාලකයන්ප්රේ
ප්රද්ශපාලකයන්ප්රේ ිප්රයන වැරැද්ය ගැනත්ක අපි ඇඟිල් 1ල දිගු කරන්න ඕප්රන්. ප්රම්ක
කගමික අන්තවාදී ප්රකාටස්වලින් එන ප්රයයක්ත. එප්රහනම් තවදුරටත්ක අපට
කගම්වායය, ජාිවායය අවශය නැහැ.25”
ප්රමම ප්රකාශය වැරදි ප්රලස අදනථකථනය කරමින්, ඇය පාස්ු ප්රහාරය සාධාරණීකර ය
කිරීමට උත්කසාහ කරන්ප්රන් යැයි කියමින් ඇයට විරුද්ධව වවරී ප්රකාශ රාශියක්ත
සංවිධානාත්කමක ප්රලස විවිධ පිරිස් විසින් එල් 1ල කරන ලදී.

16. ආගමට අපහාස කළැයි මාධය ආයතන්
ප්රශ්න ්ක්ර්

සභාපතිට නඩු, ්ලඛකයා්ගන

ප්රබ ද්ධ ප්රතාරතුරු ප්රක්තන්රප්රේ විධායක අධයක්තෂක අගුු ගල් 1ප්රල් 1 සිරි ජිනානන්ය හිමි
විසින් කළ පැමිණිල් 1ලකට අනුව, යඩබ්බරයා ග්රන්ථය එළියක්තවන උත්කසවප්රේ දී ුදු යහමට
අපහාස ප්රවන කතාවක්ත කප්රේ යැයි ප්රයර
මාධය කයතනප්රේ සභාපි දිලිත්ක ජයවීර
එප්රරහිව ප්රකාළඹ සංවිධානාත්කමක අපරාධ නිවාර ප්රකාට්ටඨාශය විසින් නඩු පවරා ඇි
බවට වාදනතාප්රව. අංක බී 225/0 / 9 යරන ප්රමම නඩුව ප්රකාළඹ ප්රධාන මප්රේස්ත්රාත්ක
අිකර ප්රේ විභාග ප්රව26ප්රමයට අයාළව යඩබ්බරයා ග්රන්ථප්රේ කතත දිල් 1ෂාන්
පිරත්කනප්රගන් ය ප්රකාශයක්ත ලබා ප්රගන ඇි බව වාදනතා ප්රව27. කලම්ු ප්රටලිග්රාෆේ ප්රවබ්
අඩවිය වාදනතා කරන පරිදි ප්රමම නඩුව පවරා ඇත්කප්රත්ක ය 2007 අංක 56 යරන සිවිල් 1 හා
ප්රද්ශපාලන අයිිවාසිකම් ප්රඥප්ිය පනත යටප්රත්කය28.

Youtube SLGear මරාප්රගන මැරුප්ර ත්ක අප්රප් ප්රහාඳ උගත්ක ිස්ලිම් යරුප්රවෝ ප්රමන්න විඩිප්රයෝව 3rd May
2019 https://www.youtube.com/watch?v=KCXnws6fQnk
26
Facebook Dilshan Pathirana 19th June 2019
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=872733926452714&set=a.160823580977089&type=3&theater
27
Lanka Views දිලිත්කප්රේ ප්රකාශය ගැන ‘යඩබ්බරයා‘ කදනතතප්රගන් කටඋත්කතර ගනී 22th June
2019!https://www.lankaviews.com/%e0%b6%af%e0%b7%92%e0%b6%bd%e0%b7%92%e0%b6%ad%e0%b7%
8a%e0%b6%9c%e0%b7%9a%e0%b6%b4%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%bb%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b7%81%e0%b6%ba%e0%b6%9c%e0%b7%90%e0%b6%b1-%e0%b6%af/ (last accessed on 29th June 2019)
28
Dilith’s Speech Incurs Buddhist Monk Wrath https://www.colombotelegraph.com/index.php/diliths-speechincurs-buddhist-monk-wrath/ published on 21st June 2019.
25
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17. නක්තික සත්ගෙමාර අත්අඩංගුවට ගැනීම
සම්මාන දි ල ප්රල් 1ඛකයු වන ශක්තික සත්කුමාර ප්රපාල් 1ගහප්රවල ප්රපාලිසිය විසින් අප්රේල් 1
0 වැනි දින අත්කඅඩංගුවට ප්රගන ප්රපාල් 1ගහප්රවල මප්රේස්ත්රාත්ක ප්රවත ඉදිරිපත්ක කර රිමාන්් 
බන්ධනාගාර ගත කර ඇත. යැනට මාස තුනකට කසන්න කාලයක්ත ඔහු ප්රමප්රස් රිමාන්් 
බන්ධනාගාරගත වී සිටී.
ශක්තික විසින් ලියන ලය ප්රකටිකථාවක්ත නිසා ුදු යහමට අපහාස වන්ප්රන් යැයි ය, ජාතීන්
අතර වවරයට තුඩු දිය හැකි බව ය කියමින් ප්රබ ද්ධ ප්රතාරතුරු ප්රක්තන්රප්රේ අඟුුගල් 1ප්රල් 1
ජිනාන්ය හිමියන් විසින් ප්රපබරවාරි 5 වැනි යා ප්රපාලිස්පි ප්රවත ය, මාදනතු මාසප්රේ ිල
තවත්ක භික්තූන් කණ්ඩායමක්ත විසින් ය ප්රපාල් 1ගහප්රවල ප්රපාලිසියට ය පැමිණිලි කරන ලදී.
ශක්තික අත්කඅඩංගුවට ප්රගන ඇත්කප්රත්ක 007 අංක 56 යරන සිවිල් 1 හා ප්රද්ශපාලන
අයිිවාසිකම් අන්තදනජාික සම්ිිය පිළිබඳ පනත යටප්රත්ක වාදනන්ක- කගමික
කණ්ඩායම් අතර ගැුම් ඇි විය හැකි ප්රකාශනයක්ත කප්රේ යැයි යන වරය යටප්රත්ක ය. ප්රමම
අත්කඅඩංගුවට ගැනීමට එප්රරහිව ප්රල් 1ඛකයන්, කලාකරුවන්, මාධය හා සිවිල් 1 සංවිධාන
සහ සාමානය ජනතාව ග නාවක්ත සිය විප්රරෝධය පල කර ිප්රබ්.
සාරාංශ ප්රලස, ප්රමම ප්රකටිකතාප්රව සඳහන් වන්ප්රන් විේව වියයාලප්රේ ඉප්රගන ගන්නා
අතරතුර උපැවිදි වන හාල් 1වැල් 1ප්රල් 1 කස්සප ප්රබ ද්ධ භික්තුවක්ත කු න් පලිහවඩන ප්රලස
නම ප්රවනස් කර, සිය ප්රබ ද්ධ භික්තු ප්රන්වාසිකාගාරප්රේ සිට ප්රවනත්ක යහු වුප්රේ
නවාතැනකට යෑම පිළිබඳ කතාවකි. එහි දී එම යහු වා විසින් තමා ලියන ලය
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ප්රකටිකථාවක්ත ප්රමම භික්තුවට කියවීමට ප්රයන අතර, එහි සඳහන් ප්රවන්ප්රන් ුදුන්ප්රේ
න්හිකල විවාහප්රේ පසිද්ධාදනථප්රේ සහ යප්රසෝයරාප්රේ රුතු වන රාහුල ුමරුප්රේ පියා ඔහු
ප්රනාවන බවයි. කු න්ප්රේ ප්රිාාරය වන්ප්රන් එය න්නි තැබීම ු දුු  බවයි. එප්රස්ම ප්රමම
කතාප්රව අග පන්සප්රල් 1 ප්රලාු හාිදුරුවන් සහ කස්සප අතර ිබූ ලිංන්ක සම්බන්ධයක්ත
පිළිබඳව ය වක්රාකාරප්රයන් සිහිනයක යදනශනයක්ත ප්රලස සඳහන් ප්රව. ඊට අමතරව ප්රමම
කතාප්රවන් රැඩිකල් 1 භික්තු කණ්ඩායම්වල ප්රද්ශපාලනයන් ගැන විප්රවානයක්ත ය එල් 1ල ප්රව.

18. මාධය්දී ගෙසල ්ප්ර්රා අත්අඩංගුවට ගැනීමට උත්සාහයක්

මාධයප්රවදී ුසල් 1 ප්රපප්රදනරා - පින්ූරය Sri Lanka Mirror ප්රවබ් අඩවිය

සංවිධානාත්කමක අපරාධ අංශය විසින් මාධයප්රවදී ුසල් 1 ප්රපප්රදනරාට සහ ඔහුප්රේ ලිපියක්ත
පළ කළ ප්ර් ලි මිරදන රුවත්කපතට එප්රරහිව විමදනශනයක්ත කරම්භ කර ඇත. ුසල් 1 ප්රපප්රදනරා
විසින් පාස්ු ප්රහාරයට පු  ශ්රී ලංකාප්රව තත්කවය සම්බන්ධප්රයන් “From Islamic terrorism to
marauding Sinhala Buddhist violence” (“ඉස්ලාය ය ත්රස්තවායප්රයන් ප්රකාල් 1ලකාරී සිංහල
ප්රබ ද්ධ ප්රාණ්ඩත්කවයට”) මැප්රයන් ලියා මැයි 7 වැනි දින ප්ර් ලි මිරදන රුවත්කපප්රත්ක පළ කළ
ලිපියක්ත නිසා කගමික ගැුම් ඇි වීමට ප්රේතු වන්ප්රන් යැයි අරුත්ක යක්තවමින්, 2007 අංක 56
යර
අන්තදනජාික සිවිල් 1 හා ප්රද්ශපාලනික අයිිවාසිකම් (ICCPR) පනත යටප්රත්ක ඔහුට
විරුද්ධව ප්රමප්රස් නීි ක්රියාමාදනග ප්රගන ඇි බවට වාදනතා විය. එප්රස්ම ප්රම් සම්බන්ධප්රයන්
ප්ර් ලි මිරදන රුවත්කපප්රත්ක කතත මණ්ඩල සාමාජිකයන්ප්රගන් ප්රපාලිසිය ප්රේන කරන ලදී29.
නියහස් මාධය වයාපාරය ප්රම් පිළිබඳව නිප්රවයනයක්ත නිුත්ක කරමින් කියා සිටිප්රේ ප්රමය
මාධයප්රේ සහ ප්රකාශනප්රේ නියහස සම්බන්ධප්රයන් බරපතල තදනජනයක්ත වන බවත්ක, ප්රමම
29

https://www.srilankamirror.com/news/14490-senior-journalist-kusal-perera-under-threat
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පනත යටප්රත්ක නීි ක්රියාමාදනග ඇප ලබා දීම ප්රික්තප්රේප කිරීමට බවත්ක, ප්රජයේඨ
මාධයප්රවදියු විසින් රුවත්කපත්ක මාධයයට ලියන ලය ලිපියක්ත සම්බන්ධප්රයන් ප්රමවැනි
පියවරක්ත ගැනීම නරක පූදනවායදනශයක්ත බවත්කය30.
මාධය සංවිධානවලින් සහ සිවිල් 1 සංවිධානවලින් පැමිණි බරපතල විප්රරෝධය හිප්රව ප්රමම
පරීක්තෂ ය නවතා යැය මට රජය විසින් කටයුතු කරන ලදී. ප්රපප්රදනරා ජනපිවරයා සමග
පැවැත්කවූ ප්රප ද්ගලික සාකච්ඡාවක දී ඔහු අත්කඅඩංගුවට ප්රනාගන්නා බවට ජනපි විසින්
ප්රපාප්රරාන්දු වූප්රේ යැයි ප්රපප්රදනරා විසින් ජුනි 5 යා නිුත්ක කළ ට්ටවිටදන පණිුඩයක සඳහන්
විය 31 . පු ව ප්රම් සම්බන්ධප්රයන් මූලික අයිිවාසිකමක්ත ප්රපත්කසමක්ත ය ප්රපප්රදනරා විසින්
පවරන ලදී32.

30

http://srilankabrief.org/2019/06/sri-lanka-fmm-condemns-the-attempts-to-suppress-journalists-and-mediausing-the-iccpr-act/
31
Kusal Perera Tweet on 15 June 2019 10.29 pm https://twitter.com/Cokroach/status/1140129143809437697
32
http://www.dailynews.lk/2019/07/08/law-order/190543/fr-filed-senior-journalist-kusal-perera-fixedsupport
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C. මර්දනකාරී නීති
19. ICCPR පනත ප්රකානන්

නිදහස මර්දනයට ්යාදා ගැනීම.

පු  න්ය මාස තුන ඇතුළත, අයි.සී.සී.පී.කදන. පනත ප්රහවත්ක 2007 අංක 56 යරන සිවිල් 1 හා
ප්රද්ශපාලන අයිිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්ිි පනත ප්රකාශනප්රේ සහ භාෂ ප්රේ
නියහස මදනයනය කිරීමට යැඩි ප්රලස අවභාවිතා කරනු ලැුණි.
ජනමාධයප්රවදී ුසල් 1 ප්රපප්රදනරා අත්කඅඩංගුවට ගැනීමට කළ උත්කසාහය සම්බන්ධප්රයන්
නියහස් මාධය වයාපාරය විසින් නිුත්ක කළ ලිපිප්රේ ප්රමම ප්රව තාවය ගැන සඳහන් කරමින්
එය යැඩි ප්රලස ප්රහළා යැක ිුනි. එප්රස්ම අප්රේල් 1 මාසය ිල ශක්තික සත්කුමාර ප්රමම පනත
යටප්රත්ක අත්කඅඩංගුවට ප්රගන අත්කතප්රනෝමික ප්රලස ඇප ප්රනාදී තවමත්ක රඳවා තබා ගැනීම
ඉතා නරක පූදනවායදනශයක්ත විය. එප්රස්ම ප්රයර මාධය කයතනප්රේ සභාපි දිලිත්ක ජයවීරට
විරුද්ධව නඩු පවරා ඇත්කප්රත්ක ය ප්රමම පනත ප්රයායා ප්රගන බවට කලම්ු ප්රටලිග්රාෆේ ප්රවබ්
අඩවිය වාදනතා කර ඇත. තවත්ක සිද්ියක දී නැව ු ක්තකානමක රූප සහිත ඇුමමක්ත හැඳ සිටි
අබ්දුල් 1 රහීදම් මාෂිනා නම් කාන්තාවක්ත ධදනම ාක්රය යැක්තප්රවන ඇුමමක්ත හැඳ ුද්ධාගමට
අපහාස කප්රේ යැයි ප්රමම පනත යටප්රත්කම අත්කඅඩංගුවට ප්රගන ඇප ප්රනාදී අත්කතප්රනෝමික
ප්රලස රැඳුම් භාරප්රේ තබා ප්රගන සිටී 33 .
ප්රම් සම්බන්ධප්රයන් එම කාන්තාව මූලික
අයිිවාසිකම් නඩුවක්ත ය පවරා ඇත.

20. හියසි නීතිය පැනීම සහ අයිතිවාසිකම් සීමා ීම
අප්රේල් 1 21 සිදු වූ අන්තවාදී ප්රබෝම්බ ප්රහාරප්රයන් පු  ජනාිපි වමීපාල සිරිප්රස්න විසින්
රට තුළ වහාම ක්රියාත්කමක වන පරිදි හදිසි නීිය ක්රියාත්කමක කරන ලය අතර, එය
පාදනලිප්රම්න්තුව හරහා මාසප්රයන් මාසය දිගු කරමින් තවදුරටත්ක අඛණ්ඩව පවත්කවා ප්රගන
යයි. ජූනි මස 22 සිට හදිසි නීිය තවත්ක මසකින් බලාත්කමක කර ඇත34.
යැනට බලාත්කමක වී පවින හදිසි නීිය යටප්රත්ක ප්රකාශනප්රේ නියහස, රැස්වීප්රම් නියහස,
වතත්කතීය ක්රියාමාදනග සහ වැඩ වදනජන සිදු කිරීප්රම් නියහස බරපතල සීමාවන්ට ලක්ත කර
ඇත. හදිසි නීි ප්රරගුලාසි යටප්රත්ක ‘තරස්තවාදී ක්රියා’ යන නිදනවානය තුළ ’අතයවශය
ප්රස්වාවන් ප්රහෝ සැපයීම්වලට බරපතල බාධා ප්රහෝ හානි සිදුකිරීම’ ඇතුළත්ක ප්රව. ප්රමම
අතයවශය ප්රස්වා යන අදනථකථනයට කම්කරු රැස්වීම්, උද්ප්රෂෝෂ
වයාපාර යන සියල් 1ල
රාජය විප්රරෝක් ප්රමන්ම තරස්තවාදී ක්රියා ප්රලස නිදනවානය කිරීප්රම් අවයානමක්ත පවතී.
අතයවශය ප්රස්වා අතරට ප්රවාහන ප්රස්වා, විදුලිබලය, ඛනිජ ප්රතල් 1, තැපැල් 1 හා විදුලි සංප්රද්ශ
ප්රස්වා, ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී ප්රස්වා, සියු රජප්රේ ප්රස්වා, ප්රත්ක, ප්රපාල් 1, රබදන වගාවන්ට
අයාළ ප්රස්වා, ඇඟු ම් කදනමාන්තයට අයාළ ප්රස්වා ඇතුු ව තවත්ක ග නාවක්ත අඩංගු ප්රව.
අතයවශය ප්රස්වාවලට අයාළ කටයුතුවල ප්රනාප්රයදීම පැහැරහැරීම ප්රහෝ පරික්තප්රේප කිරීම
වැඩවදනජනයකට ප්රහෝ ප්රවනත්ක සංවිධානාත්කමක ක්රියාවකට අනුබල දීප්රමන් වරයකරුවන්
වන තැනැත්කතන්ට ුවය ප්රස්වය අහිමි කිරීප්රම් අත්කඅඩංගුවට ගැනීප්රම් ප්රිපායන හදිසි
නීිය තුළ පවතී. එප්රස්ම ඕනෑම මාධය කයතනයක්ත වසා යැය ප්රම්, අවහිර කිරීප්රම්,
33
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ජනමාධය සීමා කිරීප්රම් බලතල පවතී. එප්රස්ම සැකපිට අත්කඅඩංගුවට ගන්නා ප්රකප්රනක්ත
මප්රේස්ත්රාත්කවරයු ප්රවත ඉදිරිපත්ක කිරීප්රමන් ප්රතාරව දින 20ක්ත යක්තවා රඳවා තබා ගත
හැකිය. කරක්තෂක ප්රල් 1කම්වරයාප්රේ නිප්රයෝගය පරිදි රුද්ගලයු වසරක්ත යක්තවා රඳවා තබා
ගත හැකිය. එප්රස්ම ප්රපාලිසියට ලබා ප්රයන ලය පාප්රපාච්ාාර මත පයනම් ප්රවමින් යඬුවම්
ලබා දීප්රම් හැකියාව හදිසි නීිය තුළ ඇත. එබැවින් රුද්ගලයන් වය හිංසාවට ලක්ත වීප්රම්
බරපතල අවයානමක්ත ය හදිසි නීිය ක්රියාත්කමක වීප්රම් දී පවතී.

21. ප්රති්රස්වත පනත නැවත ්ගන ඒ්ම් උත්සාහයක්
පාස්ු ප්රහාරයට පු ව කලින් මතප්රේයයට ලක්ත වූ ප්රිත්රස්ත පනත නැවත ප්රගන ඒමට
අවශය යැයි රජය මතු කර සිටී. අප්රේල් 1 8 වැනි දින විප්රේෂ ප්රකාශයක්ත නිුත්ක කරමින්
අගමැි රනිල් 1 වික්රමසිංහ මහතා ප්රිත්රස්ත පනත ප්රගන ක යුතු බව ප්රකාශ කප්රේය35.
එප්රස්ම නැවතත්ක පු න්ය මැයි 8 වැනි දින එම පනත ඉක්තමනින් සම්මත කර ගැනීමට
සහාය ප්රවන්නැයි පාදනලිප්රම්න්තුප්රවන් ය ඉල් 1ලා සිටිප්රේ ය. ඔහු ඉදිරිපත්ක කළ තදනකය වූප්රේ
ප්රගෝලීය ත්රස්තවායය සමග කටයුතු කිරීමට යැනට පවින නීි ප්රමා වත්ක ප්රනාප්රවය
යන්නයි.
එහිදී ප්රම් සම්බන්ධප්රයන් අයහස් ප්රකාශ කළ විපක්තෂ නායක රාජපක්තෂ සඳහන් කප්රේ
ප්රමය එවැනි පනතක්ත සම්මත කිරීම සඳහා ු දුු  අවස්ථාව ප්රනාවන බවයි. එප්රස්ම ඒ ගැන
අයහස් යැක්ත වූ ජවිප්රප පක්තෂ නායක අනුර දිසානායක මහතා විසින් ය මතු කප්රේ ජනතා
අරගල මදනයනය කිරීමට පාවිච්චි කළ හැකි ප්රමවැනි පනතක්ත කවර තත්කවය යටප්රත්ක ුවය
සම්මත ප්රනාවිය යුතු බව තම පක්තෂප්රේ ස්ථාවරය බවයි. එප්රස්ම පා.ම. ාන්දිම
වීරක්තප්රකාඩි විසින් මතු කප්රේ කංශික අක්ක්තෂ කමිුව ඉදිරිප්රේ ප්රපාලිස් නිලධාරීන්,
රහස් ප්රපාලිසිප්රේ අධයක්තෂක, ත්රස්ත විමදනශන අංශප්රේ අධයක්තෂක, විප්රද්ශ කටයුතු
අමාතයාංශප්රේ ප්රල් 1කම්තුමා, සහ නීිපි විසින් ය ප්රපන්වා දී ඇත්කප්රත්ක ත්රස්තවායය
මදනයනය කිරීමට ප්රිත්රස්ත පනප්රත්ක අවශයතාවක්ත ප්රනා පවින බවයි.
0 8 වසප්රදන සැප්තැම්බදන මාසප්රේ දී ගැසට්ට කළ ප්රමම පනත සමාජ ක්රියාකාරීන්ප්රේ, සිවිල් 1
සංවිධාන, වතත්කතීය සමිි සහ ප්රද්ශපාලන පක්තෂ ග නාවක යැඩි විප්රවානයට ලක්ත වූ
එකකි. රජය පවසන කකාරයට ප්රමම පනත ප්රගන ඒමට සූයානම් වන්ප්රන් යැනට
බලාත්කමකව පවින 1979 අංක 48 යරන ත්රස්තවායය වැළැක්තවීප්රම් පනත අප්රහෝසි කරමිනි.
පවින ත්රස්තවායය වැළැක්තවීප්රම් පනත ය යැඩි ප්රස් අවභාවිතා කරමින් අත්කතප්රනෝමික
ප්රලස රුද්ගලයන් අත්කඅඩංගුවට ගැනීම්, රඳවා ගැනීම්, වයහිංසාවට පාත්ර කිරීම්, සහ
ජනමාධයප්රවදීන්, සමාජ ක්රියාකාරිකයන් මදනයනය කිරීම සම්බන්ධ සිදු වීම් ග නාවක්ත
සිදු වී ඇත. නිලධාරීන්ට වැඩි බලතල ලබා ප්රයන ප්රයෝජිත ප්රිත්රස්ත පනත තුළින් ය ට වඩා
සමාජ මදනයනයක්ත සිදු විය හැකි බව නීිඥ සංවිධාන ජාික එකිතුව, අන්තදන විේව
වියයාල ශිෂය බල මණ්ඩලය, නියහස් මාධය වයාපාරය වැනි සිවිල් 1 සංවිධාන ග නාවක්ත
අයහස් ප්රකාශ ප්රකාට ඇත.
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යාපනය විේව වියයාලප්රේ මහා ශිෂය සංගමප්රේ සභාපි හා ප්රල් 1කම් ප්රපාලීසිය විසින් මැයි
මස 3 වන දින අත්කඅඩංගුවට ගන්නා ලදී. එදින උයෑසන 4ට පම
ප්රපාලීසිය විසින්
විේවවියයාලප්රේ ප්රන්වාසිකාගාරප්රේ සිදු කරන ලය ප්රසෝදිසි ප්රමප්රහයුමකදී යාපනප්රේ
විේවවියයාලප්රේ සභාපි හා ප්රල් 1කම් රැඳී සිටි කාමරප්රේ ිබී දුරයක්තනයක්ත , බූට්ට සපත්කතු
ුට්ටටමක්ත සහ මියන්ය එල් 1.ටී.ටී.ඊ නායක ප්රභාකරන්ප්රේ ප්රපෝස්ටරයක්ත හිවීම ප්රේතුප්රවන්
ඔුන් ප්රයප්රයනා අත්කඅඩංගුවට ප්රගන ඇි බව වාදනතා ප්රව 36 . ප්රමාුන් ත්රස්තවායය
වැළැක්තවීප්රම් පනත යටප්රත්ක සිු න් ප්රයප්රයනා රඳවා තබා විමදනශනය කිරීමට අවසර ඉල් 1ලා ශ්රී
ලංකා ප්රපාලිසිය කරක්තෂක අමාතයාංශයට ඉල් 1ලීමක්ත කර ඇි බව ටැමිල් 1 ගාදනඩියන්ස්
ප්රවබ් අඩවිය සඳහන් කරයි37.
0 9 මාදනතු මාසප්රේ දී යාපනය විේව වියයාලප්රේ ශිෂයයන් සහ අතුරුයහන් වූ පුල් 1 සමග
එකතු වී ප්රයමළ ජනයා සමූහ ෂාතනය කිරීම සම්බන්ධප්රයන් අන්තදනජාික අපරාධ
අිකර ප්රයන් පියවර ගන්නා ප්රලස ය, ප්රද්ශපාලන සිරකරුවන් නියහස් කරන ප්රලස ය
ඉල් 1ලමින් උද්ප්රෂෝෂ ය කර ඇත38. ප්රමම අත්කඅඩංගුවට ගැනීම්වලින් පු ව ටැමිල් 1 ගාඩියන්
ප්රවත අයහස් යැක්තවූ ිලිු හි අතුරුයහන් වූ පුල් 1 සංවිධානය විසින් කියා ිුප්රන් ප්රමම
ශිෂයයන් මාස කිහිපයකට ප්රපර ප්රද්ශපාලන සිරකරුවන්ප්රේ නියහස ප්රවනුප්රවන් සටන් කළ
බවත්ක, ප්රමප්රලස හදිසි නීිය යටප්රත්ක ප්රමාුන් අත්කඅඩංගුවට ගන්ප්රන් නම්, සමාන ගැටු 
සම්බන්ධප්රයන් හඬ නැගූ තමන් ඇතුු  අප්රනුත්ක ක්රියාකාරීන් ය හදිසි නීිය යටප්රත්ක
අත්කඅඩංගුවට පත්කවීමට අවයානමක්ත ඇි බවයි. ප්රමම ශිෂයයන් ඇප මත නියහස් කර ඇි
බව මැයි 6 ප්රවනි යා ප්ර් ලිනිවස් රුවත්කපත වාදනතා කර ඇත39.

23. මහානායක ිමි්ේ වවරී ප්රකාන ගැන පැමිණිලි කළා යැයි සිවිල
ක්රියාකාකයකයාට එ්රි පලිගැනීම්

වවරී ප්රකාශයක්ත සිදු කළ මහානායක භික්තුවක්ත සම්බන්ධප්රයන් පරීක්තෂ යක්ත පවත්කවන
ප්රලස පැමිණිල් 1ලක්ත සිදු කළ මානව හිමිකම් ක්රියාධර, විකල් 1ප ප්රිපත්කි ප්රක්තන්රප්රේ විධායක
අධයක්තෂක පාකයප්රසෝි සරව ිත්කතු මහතාට ප්රබ ද්ධ භික්තූන් සහ වාදනන්කජාිකවාදී කණ්ඩායම්වල පලි ලක්තවීමට සිදු වී ඇත.
36

“Jaffna Uni Students Union President, secretary arrested with Prabha posters” 4th May 2019, Daily Mirror
(last accessed on 29th June 2019) http://www.dailymirror.lk/front_page/Jaffna-Uni-Students-Union-President-secretary-arrested-with-Prabha-posters/238-166440
37
“Sri Lankan police seek PTA powers for arrested students” 4th May 2019, Tamil Guardian. (last accessed on
29th June 2019) https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-seek-pta-powers-arrested-students
38
“Jaffna uni students demand Sri Lanka be referred to ICC for genocide”.22nd March 2019. Tamil Guardian.
https://www.tamilguardian.com/content/jaffna-uni-students-demand-sri-lanka-be-referred-icc-genocide
39
“Jaffna University students’ union president and secretary released on bail”. 16th May 2019, Daily News.
(Last accessed on 5th July, 2019) http://www.dailynews.lk/2019/05/16/law-order/185803/jaffna-universitystudents’-union-president-and-secretary-released-bail
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‘අන්තවාදී ප්රකාශ සිදු කිරීම’ සම්බන්ධප්රයන් සිවිල් 1 හා ප්රද්ශපාලන අයිිවාසිකම්
අන්තදනජාික සම්ිිය යටප්රත්ක නඩු පවරන ප්රලස ඉල් 1ලා ප්රබ ද්ධ ප්රිපත්කි ප්රක්තන්රය
විසින් ජුනි 7 ප්රහෝ ඊට කසන්න දිනයක දී ප්රකාළඹ ප්රපාලිස් මූලස්ථානය ප්රවත පැමිණිල් 1ලක්ත
සිදු කර ඇත. සරව ිත්කතු මහතාට විරුද්ධව පැමිණිල් 1ල කළ අවස්ථාප්රව මාධයයට අයහස්
යැක්තවූ ප්රබ ද්ධ ප්රතාරතුරු මධයස්ථානප්රේ අඟුු ගල් 1ප්රල් 1 ජිනානන්ය හිමි ප්රමප්රස් කියා
සිටිප්රේය. “ජනාිපිවරයාටත්ක, බලධාරීන්ටත්ක සිහිපත්ක කරනවා. ප්රම් එන්ීඕ කල් 1ලි වහාම
තහනම් කරලා, පිටරට සල් 1ලිවලින් ප්රම් රට වනසන්න හයන ප්රම් පිරිස් ප්රම් රටින් පන්නලා
යමන්න ඕප්රන්. ඒ වප්රේම පාකයප්රසෝි සරව ිත්කතු පතුරන ප්රම් අන්තවාදී ජාිවාදී
ප්රකාශවලට එප්රරහිව 007 අංක 56 යරන පනත යටප්රත්ක නඩු පවරලා ඔහුට විරුද්ධව නීිය
ක්රියාත්කමක කරන ප්රලස අපි ප්රපාලිස්පිවරයාට කරණු සහිත පැමිණිල් 1ලක්ත අය ඉදිරිපත්ක
කරන්න ප්රයදු ා” 40 ප්රම් ගැන අයහස් යැක්ත වූ සිහල රාවය නම් රැඩිකල් 1 ප්රබ ද්ධ
සංවිධානප්රේ සභාපි, හිටරු පාදනලිප්රම්න්තු මන්ී අක්තය මන යයාරතන හිමියන් කීප්රව ය ට
ප්රපර කිසිවු විසින් මහානායක හිමිවරුන්ට අභිප්රයෝග කර ප්රනාමැි බවත්ක, ප්රම් ක්රියාව
යකින්ප්රන් ජාතයන්තරය විසින් සිදු කරන අභිප්රයෝගයක්ත ප්රලස බවත්කය. තවදුරටත්ක ප්රම් නිසා
සරව ිත්කතු මහතා සමාජ මාධය ජාලා තුළ වවරී ප්රකාශවලට ඉලක්තක විය.

ප්රමම පළිගැනීම්වලට ප්රේතු වූප්රේ පාකයප්රසෝි සරව ිත්කතු මහතා විසින් අස්න්රි
පාදනශවප්රේ මහානායක අිගරු වරකාප්රගාඩ ශ්රී ඥානරතන භික්තුව විසින් සිදු කළ ප්රසිද්ධ
ප්රකාශයක්ත සම්බන්ධප්රයන් කළ පැමිණිල් 1ලක්ත නිසාය. සිංහල ප්රබ ද්ධ ජනතාවට ිස්ලිම්
කඩවලට ප්රනායන ප්රලසත්ක, එවැනි ිස්ලිම් කඩවලට යන සිංහල පාරිප්රභෝන්කයන්
වඳභාවයට පත්ක විය හැකි බවටත්ක, සිංහල කාන්තාවන්ට වඳ සැත්කකම් සිදු කප්රේ යැයි
ප්රාෝයනා එල් 1ල වී ඇි වවයයවරයුට ගල් 1 ගැසිය යුතු යැයි ය උන්වහන්ප්රස් ප්රකාශ කළහ.
ප්රම් ප්රකාශයට විරුද්ධව අයාළ බලධාරීන් විසින් කිසිදු පියවරක්ත ප්රනාගත්ක සන්යදනභය තුළ
සරව ිත්කතු මහතා ප්රමම පැමිණිල් 1ල කරන ලදී.

මහානායක භික්තුව විසින් කරන ලය ප්රකාශය ුරු ෑගල රජප්රේ ප්රරෝහලක ප්රස්වප්රේ
නියුතු ශාෆි ශහබ්දීන් නම් ිස්ලිම් වවයයවරයු සම්බන්ධ සිද්ියක්ත හා සම්බන්ධය.
සිංහල කාන්තාවන් වඳභාවයට පත්ක කප්රේ යැයි ඔහුට එල් 1ල වූ ප්රාෝයනා වාදනන්ක ප්රලස
ඉලක්තක කළ ප්රාෝයනා විය. ප්රමම සිද්ිප්රේ දී, වවයයවරයා විසින් ඔහු විසින් සිදු කරන
සිප්රස්රියන් සැත්කකම් අතරතුර කාන්තාවන්ප්රේ කැමැත්කත ප්රනාවිමසා වඳභාවයට පත්ක කප්රේ
යැයි ජාිකවාදී රුවත්කපතක්ත විසින් පළ කළ රුවතක්ත පයනම් කර ප්රගන ඔහු අත්කඅඩංගුවට
ගනු ලැබිණි. එප්රස්ම ඔහුට විරුද්ධව සැකසහිත ප්රහෝ නීිවිප්රරෝක් කකාරවලින් ියල් 1
ඉපැයුප්රව යැයි ප්රාෝයනා ය එල් 1ල විය. පරීක්තෂ වලින් පු ව ප්රමම ප්රාෝයනා සම්බන්ධප්රයන්
කිසිදු සාක්තෂියක්ත ප්රනාමැි බව අපරාධ පරීක්තෂ අංශය උසාවියට යැනුම් ප්රයන ලදී41.

අන්තවාදී ප්රකාශයන්ට එප්රරහිව පාකයප්රසෝි සරවනිත්කතුට එප්රරහිව පැමිණිල් 1ලක්ත...
https://youtu.be/AMA1nbeN68M
41
CID informs Court no evidence found for all allegations against Dr. Shafi Shihabdeen http://www.ft.lk/frontpage/CID-informs-Court-no-evidence-found-for-all-allegations-against-Dr--Shafi-Shihabdeen/44-680838
accessed on 20th August 2019
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24. වාර්ිකව පක්ෂපාතී ්ලස පරීක්ෂණ ්නාකැළැයි ්පාලිස්ව නිලධාකයයාට
පා.ම. ිමිනමක්ගන උසාවි් ී තර්ජන
අපරාධ පරීක්තෂ අංශප්රේ පCID ප්රපාලිස් නිලධාරියුට මප්රේස්ත්රාත්ක අිකර ප්රේ දී
ප්රබ ද්ධ භික්තුවක්ත ප්රමන්ම, පාදනලිප්රම්න්තු මන්ීවරයු වන අතුරලිප්රේ රතන හිමි විසින්
තදනජනය කර ිුප්රන් ිස්ලිම් වවයයවරයුට එප්රරහිව වාදනන්ක ප්රලස අගියක්ත වන
පරිදි ප්රාෝයනා ප්රගානු කිරීමට කටයුතු කළ බැවිනි. [ප්රමම සිද්ිය ඉහත ප්රපර සිද්ිප්රේ
අවසන් ප්රේයප්රේ සඳහන් එකම සිද්ියයි]. ජුනි 7 වැනියා, රහස් ප්රපාලිසිය විසින් සහාය
ප්රපාලිස් අිකාරී බී.එස්. ිප්රස්රා මහතා වවයය ශාෆි ෂහබ්දීන් සම්බන්ධප්රයන් උසාවියට
ප්රතාරතුරු ඉදිරිපත්ක කිරීමට පැමිණි අවස්ථාප්රව, විප්රවක කාලය අතරතුර පා.ම. අතුරලිප්රේ
රතන හිමි ඔහු ප්රවත පැමි , වාදනතා ප්රවන පරිදි ඔහුප්රේ උරහිසට තට්ටු කර ඇත.
ිප්රස්රා හිමි නමට ු බ පැූ අවස්ථාප්රව දී වාදනතා ප්රවන පරිදි නිලධාරියා ප්රවත ඇඟිල් 1ල
උරුක්ත කර, භික්තුව විසින් ප්රමප්රස් කියා ඇත. “අපි බලාගි. ප්රලෝකයම ප්රම්ක බලන්
ඉන්නවප්රන්.” භික්තුව ප්රම් ප්රකාශය කර ඇත්කප්රත්ක ජුනි 7 වැනියා විවතත උසාවිප්රේ දීය.
තවදුරටත්ක උසාවිප්රයන් පිටත ය සහාය ප්රපාලිස් අිකාරී ිප්රස්රා මහතාට එප්රරහිව
ප්රවනත්ක නින්යා අපහාස සිදුවන අයහස් ය ඉදිරිපත්ක කර ඇත. රහස් ප්රපාලිසිය ප්රම්
සම්බන්ධප්රයන් භික්තුවප්රේ ප්රකාශ සම්බන්ධප්රයන් රූපවාහිනී නාලිකා ප්රයකකින්
සංස්කර ය ප්රනාකළ යදනශන ලබා ගැනීමට නිප්රයෝග ලබා ප්රගන ඇත. ප්රමම කරුණු ඊළග
නඩුවාරප්රේ දී මප්රේස්ත්රාත්කවරයාට වාදනතා කරන ලදී42.

25. සරණාගතයන, සහ සරණාගතයනට සහාය
ක්රියාධරයන සහ සංවිධාන මුහුණ පෑ ගැටළු

්දන

මානව

ිමිකම්

පාස්ු ඉරියා ප්රබෝම්බ ප්රහාරප්රයන් පු ව, රජය සහ එක්තසත්ක ජාතීන්ප්රේ සර ාගත
මහප්රල් 1කම් කාදනයාලය පUNHCR අවප්රබෝධතා න්විු මක්ත මත ශ්රී ලංකාප්රව සිටින
සර ාගතයන් සහ රැකවර
පතන්නන් 000කට වැඩි පිරිසක්ත ඔුන්ප්රේ නිප්රවස් සහ
කාමරවලින් බප්රලන් එළියට යමන ලය අතර, සමහප්රරුට තදනජන සහ කායික
ප්රාණ්ඩත්කවයට ය ිහු
පෑමට සිදු විය. ඉන්ප්රෆෝම් නිරීක්තෂ ය කප්රේ ඔුන්ව වියහැකි
ත්රස්ත සැකකරුවන් ප්රලස චිත්ර ය කිරීමට උත්කසාහ කිරීප්රම් සාමානය රටාවක්ත ිුනි. ප්රම්
සන්යදනභය තුළ සර ාගතයන්ට උයව කිරීමට සහ ඔුන් කරක්තෂා කිරීමට පැමිණි මානව
හිමිකම් ක්රියාධරයන් සහ සංවිධානවලට පහර දීම්, පහර ප්රයන බවට තදනජන, කාදනයාල
වටලෑම සහ කාදනයාල ඉදිරිප්රේ විප්රරෝධතා ඇතුු  විවිධ හිරිහැරවලට, බිය ගැන්වීම්වලට
ලක්ත වීමට සිදු විය.
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CID under siege http://www.sundayobserver.lk/2019/08/04/news-features/cid-under-siege
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