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AAAA.... රජය 	ෙ�චනය කරන සහ රජය 	ෙ�චනය කරන සහ රජය 	ෙ�චනය කරන සහ රජය 	ෙ�චනය කරන සහ රජයට රජයට රජයට රජයට අ2ෙයෝගය- 	ය හැB O0ගලය) අ2ෙයෝගය- 	ය හැB O0ගලය) අ2ෙයෝගය- 	ය හැB O0ගලය) අ2ෙයෝගය- 	ය හැB O0ගලය) 
ෙවතෙවතෙවතෙවත    මරණ ත�ජන, මරණ ත�ජන, මරණ ත�ජන, මරණ ත�ජන,         =Hහැ=Hහැ=Hහැ=Hහැර, Pය ගැ)M�, සහ Qමා පැනMමර, Pය ගැ)M�, සහ Qමා පැනMමර, Pය ගැ)M�, සහ Qමා පැනMමර, Pය ගැ)M�, සහ Qමා පැනMම            
    

BBBB.... මාමාමාමානව =Cක� ආර-ෂකS)ව පනව =Cක� ආර-ෂකS)ව පනව =Cක� ආර-ෂකS)ව පනව =Cක� ආර-ෂකS)ව පශ්ණ B@මශ්ණ B@මශ්ණ B@මශ්ණ B@ම    

CCCC.... අදහස් පඅදහස් පඅදහස් පඅදහස් පකාශB@ෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@ම  කාශB@ෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@ම  කාශB@ෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@ම  කාශB@ෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@ම      

DDDD.... සමාගමසමාගමසමාගමසමාගමෙY VදහසෙY VදහසෙY VදහසෙY Vදහස    උ,ලංඝණය B@�උ,ලංඝණය B@�උ,ලංඝණය B@�උ,ලංඝණය B@�    

EEEE.... සං	ධාසං	ධාසං	ධාසං	ධාන ගත Mෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@මන ගත Mෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@මන ගත Mෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@මන ගත Mෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@ම    ( රාජE( රාජE( රාජE( රාජE ෙනොවන  ෙනොවන  ෙනොවන  ෙනොවන 

සං	ධාන Pය වැ0දMම සහ Qමා පැනMම)සං	ධාන Pය වැ0දMම සහ Qමා පැනMම)සං	ධාන Pය වැ0දMම සහ Qමා පැනMම)සං	ධාන Pය වැ0දMම සහ Qමා පැනMම)    

FFFF.... \ෂE\ෂE\ෂE\ෂE ] ] ] ]යාකාරක� ම�දනය යාකාරක� ම�දනය යාකාරක� ම�දනය යාකාරක� ම�දනය     

GGGG.... 	ප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ ම�දනය 	ප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ ම�දනය 	ප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ ම�දනය 	ප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ ම�දනය     

 

 

 
 

ඉ)ෙෆෝ� ආයතනය 1990 ! ආර�භ කරන ල0ෙ0 	ෙශේෂෙය)ම වා�bක ගැcම සහ d0ධය 
ස)ද�භෙය= � ලංකාෙ� මානව =Cක� ත$$වය V@-ෂණය කරC) ක'& ෙගොe B@මට$ එම 
ක'& fgත සහ වාhක මැ�හ$M� හරහා පාෙ0iයව, ජාකව සහ ජාතE)තරව වා�තා B@මට$ 
ය. එෙසේම 4ය අSj) Vර)තරෙය) සහ ක kමව$ ෙලස ෙකෙළQමට ල-වන අෙන- ජන පජාව) 
සමග ද ඉ)ෙෆෝ� ආයතනය කටd� කරS. ව�තමානෙY ! ඉ)ෙෆෝ� ආයතනය මැවරණ 
V@-ෂණය, මාධE Vදහස සහ මානව =Cක� ආර-ෂකS) ස�බ)ධෙය) 4ය අවධානය ෙයො� 
කර ෙl. � ලංකාෙ� ෙකොළඹ m=ටා ඇ ඉ)ෙෆෝ� ආයතනය ෙ0iය ]යාධරS), ක6ඩාය� 
සහ ජාලය) සමඟ ෙම)ම කලාpය සහ ජාතE)තර මානව =Cක� ජාලය) සමග සහෙයෝගෙය) 
කටd� කරS. 
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සාරාංසාරාංසාරාංසාරාංශයශයශයශය    

බලහ$කාර අ�'දහ) B@�=  	)�තය) mqබද ජාතE)තර �නය අෙගෝස්� 30වන �නට ෙය! st. ෙකෙසේ %ව$ 

ෙබෞ0ධ 2-3) 	4) ෙමෙයවන ලද මැර ක6ඩාය�, ෙපොu4ය සහ රාජE පාfත මාධE 	4) එ,ල කළ ත�ජන, Pය 

ගැ)M�, Qමා සහ අසතE ෙචෝදනා වලට  � ලංකාෙ� අ�'දහ)*ව)ෙ+ ප%, වල සාමාIකය) සහ ඔ%)ට සහය ද-වන 

O0ගලය) �vණ L)ෙ)ද එම මාසෙY!ය. එම �නය සැම@ම සදහා ව%Vයාෙ�! පැවැ$%w සාමකාx yqයකට ෙපොu4ය 

	4) බාධා කරන ල!. අ�රදහ) * O0ගලය) mqබද ජනාzප ෙකොCසම ෙවත පකාශ ලබා ෙනොෙදන ෙලසට  

ම)නාරෙ� ෙදමළ අ�'දහ)*ව)ෙ+ ප%,වල සාමාIකය) ෙවත ත�ජන එ,ල 	ය. අෙගෝස්� මාසය �ල ෙකොළඹ ! 

පැවැ$%&  අ�'දහ)*ව)ෙ+ ප%,වල සාමාIකය)ෙ+ ෙපෞ0ගfක හ�වකට ෙබෞ0ධ 2-{) 	4) ෙමෙහයවe ලැ| 

මැර ක6ඩායම- කඩා වැLt. ෙමම හ�ව පැවැ$%ෙ6  කෙතෝfක yස්M� මධEස්ථානයක!ය. සං	ධායකය) 	4)  ෙ� 

4LMම ෙපොu4ය ෙවත දැe� L)නද හ�වට සහභා~ * O0ගලය)ෙ+  ආර-ෂාව තහ%' B@ම ෙපොu4ය 	4) ප-ෙෂේක 

ලද අතර  ආර-ෂාව ලබා !ම ෙවeවට හ�ව නව$වා උ�ෙ� 4ට පැCණ 4� O0ගලය) Vෙවස් බලා යවන ෙලසට බලපෑ� 

කරන ල!. ආර�භෙY! මැර ක6ඩායම 	�'වා හැ@මද ෙපොu4ය 	4) ප-ෙෂේප කළ අතර ඔ%) ප�ව ]යා$මක *ෙY 

සං	ධායකS)ෙ+ සහ සහභා~%ව)ෙ+ දැ� ඉ,uම මත පමt. ෙමම 4LMම තව$ 4LM� දාමයක ආර�භය 	ය. අන�'ව 

සහභා~*ව) සහ සං	ධායකS) ෙවත 4ංහල Oව$ප$ සහ මැර ක6ඩායම 	4) සාවදE  ෙදෝෂාෙරෝපණ ගණනාව- එ,ල 

කරන ල!. එම සාවදE ෙදෝෂාෙරෝපණ අතර සහභාb* mHස තස්තවා!)ට ස�බ)ධ බවද Bයැ	ණ. ෙ� සදහා සහභාb* ග' 

සතEෙ�, mය�මාට ත�ජන ගණනාව- එ,ල 	ය. ෙමවැV වැඩසටහ) සදහා සහභා~ ෙනොවන ෙලස 	ෙ0ශ කටd� mqබද 

අමාතEංශය 	4) රාජE තා)$ Hක Vලධා@) ෙවත අන�' හගවC) Oකහය- V�$ කරන ලද අතර එ=ලා අදාල හ�ව 

කඩාක�ප, B@ම ෙහළා ෙනොදBන ල!,   

2014 �V මාසෙY ඇ* �ස්f� 	ෙරෝ� ෙකෝලාහලෙY සැකක'ව) Vදහස් B@ම ප-ෙෂේප කළ VෙයෝජE 

ෙපොfස්පවරෙය�ට සහ රජෙY ෙ0ශපාලඥෙය�ට 	'0ධව න�ව- ෙගොe කර ඇ පාස, �'වHයකට මරණ ත�ජන 

වලට �vණ !මට 4L	ය. මානව =Cක� mqබද ප�ඛ ]යාකාHකෙය� වන උ�ෙ� ෙදමළ පළා$ සභා VෙයෝIතෙය� ද 

ප@-ෂා B@� සහ ත�ජන mqබද පැCtq කර ඇත. අදහස් පකාශ B@ෙ� Vදහස උ,ලංඝණයM� �ගටම 4L 	ය. 

ව%Vයාෙ� ෙදමළ ජනමාධEෙ��ෙය�ට මරණ ත�ජන එ,ල 	ය. ෙපොu4ය 	4) යාපනය මාධE සංගමෙY 

ස�බ)�කාරකවරයාෙග) පශ්ණ කරන ලද අතර 4ංහල Oව$ පත- 	4) ඔv එ,.�.�.ඊ යට ස�බ)ධ බවට ෙචෝදනා 

කරන ල!. පශ්චා$ dධකාලෙY සංව�ධනය mqබද ජාතE)තර ස�ම)තණය- සදහා පැCt ඉ)!ය 	0ව$ 

]යාකාHකෙය� ස�ම)තණයට ෙපර නැෙගන=ර පළෙ$ සංචාරයක ෙය!මට �දාන� * අවස්ථාෙ�!  පශ්ණ B@ම වලට 

සහ රදවා තබා ගැ�මට ල- 	ය. �ස්f� ජනමාධEෙ�!) “4ංහල 	ෙරෝ� සහ ෙබෞ0ධ 	ෙරෝ� Iහා�ව'“ යeෙව) 

හL)වC) යැ%&  ඊෙ�, mqබද වා�තාව- පල 	ය.  ප�bය �V මාසෙY 4ට තම)ට Mසා V�$ B@ම � ලංකා)�ව 

	4) පමාකර ඇ බව New Yor k Ti mes   වා�තාක' පකාශ කෙළේය. ආර-ෂක අමාතEංශ ෙ,ක�වරයාෙග) හරස් පශ්න 

අසන අවස්ථාෙ�! අzකරණ කටd� වා�තාB@ෙම) ජනමාධEෙ�!) වල-වන ල!. ෙකොළඹ m=� පාසලක ෙදමළ 

භාෂාෙව) ජාක ~ය ගායනා B@ම mqබද ප@-ෂණය- පැවැ$Mමට Vෙයෝගය- V�$ 	ණ.  

සමාගමෙY Vදහස සහ සං	ධාන ගතMෙ� Vදහසටද පහාර එ,ල 	ය. අ)ත� ආගCක සමbය mqබද * වැඩසටහ) 4- 

ප@-ෂාවට ල- * බව ජාක සාම ම6ඩලය වා�තා කෙළේය. ජාක සාම ම6ඩය 	4) ද�& සහ මධEම පළා$ වල 

සං	ධානය කළ වැඩසටහ) ෙදක- ෙපොu4ෙY සහ නැෙගන=ර පළාෙ$ පැවැ$ * වැඩසටහ) ෙදක- ආර-ෂක හ�දාෙ� 

V@-ෂණයට ල- 	ය. වෘ$jය සC yස්M� සහ ]යාකාරක�ද 		ධ Lෂ්කරතා වලට ල- 	ය. රාජE ෙනොවන සං	ධාන 

ආර-ෂාවට ත�ජනය- බව$ ඒවා V@-ෂණය B@මට සහ පාලනය B@මට නව � ඉ�HෙY! ස�පාදනය වe ඇ බව$ 

රජෙY ෙජEේෂ්ඨ VලධාHෙය� පකාශ කෙළේය.  

	ශ්ව 	දEාල ෙදකක \ෂE ]යාකාHකS)ෙ+ පං තහන� කර අ$තංඩං�වට ග)නා ල!. ෙදමළ 	ශ්ව 	දEාල \ෂEය) 

ෙදෙදෙන� (එ- \ෂEෙය� අ$තඩං�වට ෙගන ඇ$ෙ$ මැර ක6ඩායමකෙ+ පහර!මට ල-M �වාල ලැ�ෙම) ප�ය) 

තස්ත 	ෙරෝ�  � යටෙ$ අ$අඩං�වට ෙගන රදවා ෙගන 4�ම mqබදව \ෂE ]යාකා@) 	ෙරෝධය දැ-* අවස්ථාෙ�! 

උසස් අධEාපන අමාතEවරයා 	4) මහා \ෂE සංගමය වා�bක අසමbය අ%�වන බවට ෙචෝදනා කෙළේය. 	ප-ෂ 



ඉ�ෙෆ�� වා
තාව : � ලංකාෙ� �ස���ය ම
දනය                                                               2014 අෙග�ස්   

ඉ�ෙෆ�� මානව �ක� ද�ත ෙ���ය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

4

ෙ0ශපාලන ප-ෂ ඌව පළා$ සභා මැවරණය �නය ද-වාම Vර)තර සහ කමාe�ල Pය ගැ)Mම වලට සහ පහාර වලට 

ල- 	ය.  

4LM� ගණනවක!ම 	ස��ය ම�දනය B@ම ස�බ)ධෙය) ෙපොu4ය,  ආර-ෂක හ�දා සහ රජය ඍ�වම වගBව d� බව  

ෙපෙන)නට st. රජෙය) බා=ර ක6ඩාය� 	4) 	ස��ය පාගා දමන අවස්ථාවල! ෙපොu4ය �ය ]යා$මක 

කරනවා ෙවeවට සහය දැ-*ෙY එවැV කළහකා@ ක)ඩාය� ෙවතය.  
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A. රජය 	ෙ�චනය රජය 	ෙ�චනය රජය 	ෙ�චනය රජය 	ෙ�චනය කරන සහ අ2ෙයෝගය- 	ය හැB O0ගලය) ෙවත මරණ ත�ජන, කරන සහ අ2ෙයෝගය- 	ය හැB O0ගලය) ෙවත මරණ ත�ජන, කරන සහ අ2ෙයෝගය- 	ය හැB O0ගලය) ෙවත මරණ ත�ජන, කරන සහ අ2ෙයෝගය- 	ය හැB O0ගලය) ෙවත මරණ ත�ජන, 

=Hහැර, Pය ගැ)M�, සහ Qමා පැනM�=Hහැර, Pය ගැ)M�, සහ Qමා පැනM�=Hහැර, Pය ගැ)M�, සහ Qමා පැනM�=Hහැර, Pය ගැ)M�, සහ Qමා පැනM�   

  

1.1.1.1. රජෙY ෙ0ශපාලඥෙය�රජෙY ෙ0ශපාලඥෙය�රජෙY ෙ0ශපාලඥෙය�රජෙY ෙ0ශපාලඥෙය�ට 	'0ධව න�ව- ෙගොe කර ඇ �'වHයට මරණ ත�ජනට 	'0ධව න�ව- ෙගොe කර ඇ �'වHයට මරණ ත�ජනට 	'0ධව න�ව- ෙගොe කර ඇ �'වHයට මරණ ත�ජනට 	'0ධව න�ව- ෙගොe කර ඇ �'වHයට මරණ ත�ජන    

 

නවග!ෙ!ගම නෙව�ද"ා �ද"ාලෙ# $%ව&ය' වන ()ලා ෙහ+ර! මහ!-ය තම�ට එවා �0 මරණ ත
ජන ඇ ළ! 56ය ෙප�ව-�  
(Photo: Ada Derana) 

 
එ�ස� ජනතා �දහස් ස�ධානෙ� �ට� පළා� සභා ම�" ආන�ද සර� %මාර මහතාට එෙර�ව න&ව� ජය'හණය කළ   

නවග�ෙ�ගම නෙව�ද*ා +ද*ාලෙ� -.ව/යක වන 01ලා ෙහ2ර� මහ�ය 3ෂණය කර මරා දමන බවට ත6ජනය කර� 

2014 අෙග�ස්< 05 වන >න ?@ය� එවා ABC බව වා6තා +ය. තමා ඇ<F 1ය පGෙH සාමාIකය�ෙJ K+ත අන<ෙ6 බව 

ෙහ2ර� මහ�ය මාධ* ෙවත Lකාශ කර ABN. ‘මම සා�Pක.ව�ව මැ.වා....උෙS ෙර> ගලවලා 3ෂණය කරලා 

මරනවා,මෙJ ෙUශපාන ගමන නැA කරාට ෙත� මරලා කෑ? කරනවා.’  යWෙව� ?@ෙ� සදහ� X ABC බව වා6තා +ය.   

http://www.adaderana.lk/news/-death-threat-on-navagattegama-teacher (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

2.2.2.2. උ�ෙ� ෙදමඋ�ෙ� ෙදමඋ�ෙ� ෙදමඋ�ෙ� ෙදමළළළළ    ම)�ම)�ම)�ම)�ව')ට ත�ජන ව')ට ත�ජන ව')ට ත�ජන ව')ට ත�ජන සහ =Hහැර සහ =Hහැර සහ =Hහැර සහ =Hහැර     

උ�' පළා$ සභා ම)� ආන)� ස4දර) මහ$Cය 	4) �L වෑ) රථය- සහ ය�'පැ� ක6ඩායම- තමා ප�පස 

Vර)තරෙය) හඹා එC) තම)ෙ+ සෑම කටd$ත-ම V@-ෂණය කරන බවට ව��ෙකොෛඩ ෙපොu4ය ෙවත 

පැCt,ල- සටහ) කර ඇ බවට වා�තා 	ය. ඇය �ව$ වන � රෙ0ශෙY B4L �L වෑ) රථයක ෙහෝ ෙමෝට� රථ 

ක6ඩායම- mqබද B4L වා�ථාව- ෙනොමැ බව ෙපොu4ය 	4) පවසා ඇ බව ද වා�තා 	ය. ඇතැ� උ�' පළා$ සභා 

ම)�ව')ට ලබා ! s& ෙපොfස් ආර-ෂාව ඉව$ B@ම mcපස ආර-ෂක අමාතEංශය 4�න බව වා�තා M ඇ බව 

උ�' පළා$සභා සභාප C V K. . .4වඥාන� මහතා පකාශ කෙළේය.   

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=79&artid=37330 (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14.) 

 

3.3.3.3. ම)නාරම අවට අ�'දහ) *ව)ම)නාරම අවට අ�'දහ) *ව)ම)නාරම අවට අ�'දහ) *ව)ම)නාරම අවට අ�'දහ) *ව)ෙ+ෙ+ෙ+ෙ+    ප%, වල ප%, වල ප%, වල ප%, වල වලට ත�ජන වලට ත�ජන වලට ත�ජන වලට ත�ජන     
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ම)නාරෙම= � ලංකා ෙපොu4ය සහ ආර-ෂක හ�දාෙ� s0z අංශ Vලධා@) 	4) අ�'දහ)*ව) mqබද ජනාzප 

ෙකොCසම ඉ�HෙY ෙප� 4�මට �දානC) 4� අ�'දහ)* O0ගලය)ෙ+ ඥාj)ට සහ ප%,වලට ත�ජනය කර ඔ%)ට 

=Hහැර ප�&වා ඇ බව මාධE වා�තා කෙළේය.  අ�'දහ)*ව) mqබද ජනාzප ෙකොCසම ම)නාරම �ස්�-කෙY 

O0ගලය)ෙග) පකාශ ලබා ගැ�ම අෙගෝස්� 08 4ට 11 වන �න ද-වා 4L කරන ල!. ෙමම ෙකොCසම හ�ෙ� ෙප� 

4�ෙම) B4L ඵල- ෙනොමැයැS  ආර-ෂක හ�දාෙ� s0z අංශ Vලධා@) 	4) පවසා ඇ බව ම)නාරෙ� Oරවැ4 

කCcෙ� සභාපවරයා 	4) මාධE වලට පකාශ කර 4�ෙYය.  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37339 (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

4.4.4.4. s0z අංශ Vලධා@)s0z අංශ Vලධා@)s0z අංශ Vලධා@)s0z අංශ Vලධා@)    	4) �	4) �	4) �	4) �jඥ සංගමෙY සභාපවරයා  vබැjඥ සංගමෙY සභාපවරයා  vබැjඥ සංගමෙY සභාපවරයා  vබැjඥ සංගමෙY සභාපවරයා  vබැ¡¡¡¡ම ම ම ම         

�jඥ සංගමෙY සභාප උO, ජය�Hය මහතාෙ+ ආර-ෂාව තහ%' B@ම සදහා s0z අංශ Vලධා@) ෙයොදවා ඇ බව 

ජය�Hය මහතාෙ+ ආර-ෂාව mqබද න�ව අzකරණෙY 	භාග වන අවස්ථාෙ�! බස්නා=ර පළාෙ$ ෙජEේෂ්ඨ VෙයෝජE 

ෙපොfස් ප@-ෂ අeර ෙසේනානායක මහතා 	4) අzකරණයට පවසා st. ෙමම වැර� වැට¢ම පැහැ�q කර ගැ�ම සදහා 

ආර-ෂාව සදහා ෙයොදවා ඇ Vලධා@)ෙ+ අනනEතාවය ෙපොu4ය 	4) අනාවරණය කළ d� බව ජය�Hය මහතා 

ෙවeෙව) ෙප� 4� �jඥව' Bයා 4�යහ. 

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

(අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

5.5.5.5. ]]]]යාකා@ යාකා@ යාකා@ යාකා@ ෙ0වගැවරය�ෙ0වගැවරය�ෙ0වගැවරය�ෙ0වගැවරය�    Pය ගැ)Pය ගැ)Pය ගැ)Pය ගැ)Mම Mම Mම Mම     

2014 අෙගෝස්� මාසෙY! පකට මානව =Cක� ආර-ෂකෙය� සහ ෙදමළ ]ස්යාV (ඇ)+fකාe) ෙ0වගැවරය� වන 

¤ජE සෙ�, mය�මා  Pය ගැ)ෙවන සහ සැක කටd� ආකාරෙY 4LM� ගණනාවකට �vණ L)ෙ)ය. සෙ�, mය�මා 

අෙගෝස්� 09වන �න ෙ�ය)ෙගොඩ 4ය ෙ0වස්ථානෙY 4ට ෙකොළඹ බලා බසයB) පැCෙණC) 4�ෙය! බස් රථෙY ෙවන$ 

ආසන Pෙය!$ O0ගලෙය� පැCණ සෙව, mය�මා අසf) අ�) ෙගන ඇත. ප�ව ඔv 	4) සෙ�, mය�මාට �� 

�� ශා@Hක pඩා කරC) (අෙත) අVC) සහ තද කරC)) Pය ග)වන ආකාරෙය) හැ4@ ඇත. තමාව ගැcමකට 

ෙපොළඹවා ගැ�මට දරන උ$සාහය- බව ෙ$'� ග$ සෙ�, mය�මා ෙවන$ ආසනයකට මා'M ඊළඟ නැව�ෙ�! 

බසෙය) බැස ෙවන$ බසයක නැ~ ෙ�ය)ෙගොඩ බලා ෙගොස් ඇත. ෙමම 4LMම 4L* �නෙY සැක කටd� O0ගලය) B=ප 

ෙදෙන- ෙ0වස්ථාන ¥CෙY ගැවෙසන Lc බව ෙ0වස්ථාන සාමාIකෙය� 	4) සෙව, mය�මාට දැe� ! ඇත. අෙගෝස්� 

09 වන �න රා� 8ට පමණ ෙ0වස්ථානෙY නාන කාමරෙY 4�ෙය! B4ය� O0ගලෙය� 	4) තමාව ජංගම LරකථනයB) 

¦ප ගත B@මට උ$සහ කළ බව තව$ O0ගලෙය� 	4) වා�තා කර st. ML' ආවරණය කළ �L වෑ) රථය- 

අෙගෝස්� 14 වන �න ෙ0වස්ථානෙY ෙ+§cව ඉ�Hmට නව$වා | බව සහ ෙවන$ ෙ0වගැවරෙය- ෙ+§cව අසලට bය 

	ට වෑ) රථය ෙ�ගෙය) mට$ව ෙගොස් ඇත. සෙ�, mය�මා රජය 	4) මෑතක! ෙයෝජනා කළ  �ජ පණෙත= ස්වභාවය 

සහ ආ!නව mqබදව ෙගො	ය) සමග සාක¨ඡා B@මට අෙ+ස්� 16 වන �න ෙ�ය)ෙගොඩ 4ය ෙ0වස්ථාවයට ෙගොස් ඇත. 

ෙකෙසේ%ව$ සෙව, mය�මාට B4ය� හාVය- 	ය හැB බවට ආරංh Mම Vසා නැවත ෙකොළඹ බලා යන ෙලස ඔvෙ+ 

ෙජEේෂ්ට ෙ0වගැව') 	4) දැe� ! ඇත. සෙ�, mය�මා අෙගෝස්� 22 වන �න උදෑසන 6ට පමණ 	හාරමහා ෙ0M 

උදEානෙY වEායාම B@මට ෙගොස් 4� අවස්ථාෙ�! ආර-ෂක හ�දා භටෙය� 	4) ඔvෙ+ ජංගම Lරකතනෙය) 	නා� 

�න- පමණ සෙ�, mය�මාව Kප ගත කර ඇත.  ෙමම ත�ජන ආර�භ M ඇ$ෙ$ 2014 අෙගෝස්� 04 වන �න ෙකොළඹ! 

පැව අ�'දහ) *ව)ෙ+ ප%,වල හ�ව කඩාක�ප, කළ මැර ක6ඩායම ෙමෙහය* ෙබෞ0ධ 2-3න 	4) සෙ�, 

mය�මා ඔvෙ+ ෙ0වස්ථානෙය) ප)නා දමා ඇ බවට ෙචෝදනා B@ෙම) අන�'වය. සෙව, mය�මාද එම හ�වට 

සහභා~ 	 4� අතර මැර ක6ඩායම yස්M� ශාලාවට ඇ�� Mමට උ$සාහ දැK අවස්ථාෙ� ඔ%) නැවැ$Mමට සහ අදාළ 

ස්ථානෙය) මැර mHස ඉව$ B@ම සදහා ෙපොu4යට බල B@මට ෙපර�ණ ෙගන කටd� කෙළේය.   
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2014 අෙග�ස්< 4 වන >න පැවA අ<.දහ�[ව�ෙJ පGH වල හ\ව ට කඩා වැ> ෙබ^Uධ _�`� සAෙaH @ය<මා ෙවත බැණ >න අb.. 
(© Melani Manel Perera) 

 

6.6.6.6. අ�'අ�'අ�'අ�'දහ)*ව)ෙ+ ප%, සහ අ�'දහ)දහ)*ව)ෙ+ ප%, සහ අ�'දහ)දහ)*ව)ෙ+ ප%, සහ අ�'දහ)දහ)*ව)ෙ+ ප%, සහ අ�'දහ)B@� 	ෙරෝ�B@� 	ෙරෝ�B@� 	ෙරෝ�B@� 	ෙරෝ�    ]]]]යාකා@)යාකා@)යාකා@)යාකා@)    mqබද අසතEmqබද අසතEmqබද අසතEmqබද අසතE ෙදෝෂාෙරෝපණ   ෙදෝෂාෙරෝපණ   ෙදෝෂාෙරෝපණ   ෙදෝෂාෙරෝපණ   

“Cය bය සහ අ�'දහ) *ව)ෙ+ ෙදමාmය ෙපර�ණ” 	4) අෙගෝස්� 14 වන �න පැව ෙදමළ අ�'දහ) *ව)ෙ+ ප%, 

වල yස්Mම-  කඩාක�ප, කරන ල!. එම 4LMෙම) ප� �න (අෙගෝස්� 5) එම ෙපර�ණ 	4)  මාධE සාක¨ඡාව- කැදවා  

අ�'දහ)*ව)ෙ+ ප%, සහ අ�'දහ)B@� 	ෙරෝ� ]යාකා@) ෙකෙර= අසතE ෙචෝදනා එ,ල කරC) ඔ%)ව 

අප«�යට ල- කරන ල!. රද�' රාය�O ෙජෝසෆ් =Cපාණ) (ම)නාරෙ� කෙතෝfක සභාෙ� රද�'), ෙසබාමෛල 

mය�මා (ම)නාරෙ� Oර%4 කCcෙ� සභාප) , සෙ�, mය�මා, ආචා�ය Vම,කා පනා)L, ¬ෙටෝ පනා)L සහ '« 

පනා)L යන අය ෙ+ න� ෙම=!  පකාශයට ප$  කළ අතර ඔ%) අ�'දහ)*ව)ෙ+ ප%,= සතE සහ d-ක ෙසොයා 

යන අරගලයට Vර)තරෙය) සහය දැ- * O0ගලය) ෙ�.  Vම,කා පනා)L සහ ¬ෙටෝ පනා)L රෙ§ ස්වාzපතEයට 

	'0ධව කටd� කරන අය වන බව, '« පනා)L නැවත =ස ඔසවන ඒ,.�.�.ඊ සං	ධානෙY  සාමාIකය)ට ආර-ෂාව 

ලබා ! ඇ බව,  සෙ�f mය�මා ]ස්යාV ප,fෙය) ඉව$ කර ඇ බව සහ ඔvට නවාතැ) ගැ�මටව$ ස්ථානය- 

ෙනොමැ බව, සෙ�, mය�මා අ�'දහ) *ව)ෙ+ ප%,  හ�ෙ�! ෙබෞ0ධ 2-{වකට පහර ! ඇ බව සහ එ=! ත$වය 

උ&�� අතට හැ@ම ස�බ)ධෙය) ඔv පධාන වග«ම ගත d� බව, ෙපරcගාx ෙ0ශපාලන ප-ෂය එ= ආර�භෙY පට)ම 

එ,.�.�.ඊ =තවා! සහ ෙදමල ඩයස්ෙපෝරාවට =තවා! බව, රද�' රාය�O ෙජෝස� mය�මා දශක ගණනාව- ��,ෙ,ම 

එ,.�.�.යට සහය ! ඇ බව, ඔvෙ+ සහායක ෙසබාමෛල mය�මා ෙමවැV වැඩසටහ) සං	ධානය කර �b) �ගමට 

ඒවාට ජනතාව සහභා~ කර* බව සහ �jඥ J C. . වැfඅ�ණ මහතා ජාෙදෝ=ෙය- සහ ඔv 4ය වෘ$ය පාවා ෙද)ෙන- 

බව ෙමම ෙචෝදනා අතර 	ය. උ�ෙ� 4ට පැCt 4ය�ම O0ගලය)ෙග) පශ්ණ කළ d� බවද ෙබෞ0ධ 2-{ව Bයා 

4�ෙYය.  

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

(අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 
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7. “මානව =Cක� ආර-ෂකS)ට ෙව� තබා මානව =Cක� ආර-ෂකS)ට ෙව� තබා මානව =Cක� ආර-ෂකS)ට ෙව� තබා මානව =Cක� ආර-ෂකS)ට ෙව� තබා නH)ට කෑමට කැෙ,ට M4 කළ d�S”  ”  ”  ”  ––––     Oව$පත- Oව$පත- Oව$පත- Oව$පත- 

වා�තා කරSවා�තා කරSවා�තා කරSවා�තා කරS  

2014 අෙගෝස්� 10 වන �න �වSන Oව$පෙත= පළ * fmයක  "නH ගය" ජානගතව P=*වා-  ෙම) රඟන අමන yල-  

වන මානව =Cක� ]යාකා@ ෙ,බලය අලවා ග$ එ%)ට ෙව� තබා සැබෑ නH)ට අeභව කර)නට කැෙ,ට M4 කළ d� 

 බව දැ-	t. “	f වසා ගැ�මට ඇ අ�ඩ ෙල)�ව ෙගන "මානව =Cක� ]යාකා@" ෙලස ෙ,බලය-  අලවා කරට 

දමාෙගන ඇ බව එම Oව$පෙ$ තව Lරට$ වා�තා 	ය. “	ජාක ෙඩොල� ෙපො§ ටV ෙදස බලා රාජE ෙනොවන සං	ධාන 

ෙල4) ෙප� 4ට රඟන V'ව$ නH නාඩගමද ��පc එක-  ෙනොෙව.” යාපනය Oව$ප$ක'ව)ෙ+ සංගමෙY  

ස�බ)�කාරක දයාබර) මහතා තස්තවා�ෙය� සහ 5ෙදෙන�ට මරණට කැද* ෙබෝ�බ පහාරයට වගBව d� බවට  ෙ� 

fmෙය) ෙචෝදනා කෙළේය. (දයාබර) මහතා 2014 �f මාසෙY! ෙදමල ජනමාධEෙ�!) ෙවeෙව) පැවැ$%& Ov& 

වැඩ��ව- සං	ධානය B@මට සහය ලබා ! ඇ අතර මැර ක6ඩායම- 	4) එය කඩාක�ප, B@ෙම) ප� යාපනය 

ඇ�� උත' පළා$ වල අදහස් පකාශ B@ෙ� Vදහස් mqබද  ප40ධ Vෙ�දනය- V�$ කෙළේය.) මානව =Cක� 

ආර-ෂකෙය� වන ආචා�ය Vම,කා පනා)L මහ$Cය අප«�යට ප$ B@ම අර�& කර ග$ ෙමම fmය ��වා eවරට 

ෙතොර�' යවන බවට �jඥ J C. . වැලඅ�ණ, '« පනා)L, ¬ෙටෝ පනා)L සහ සෙ�, mය�මා වැV මානව =Cක� 

ආර-ෂකS) ට ෙචෝදනා කෙළේය. එ-ස$ ජාj)ෙ+ මානව =Cක� mqබද =ටO මහෙකොමසාHස්වHය එ,.�.�.ඊ 

සං	ධානෙY ෙගෞරවයට පාත * බව සහ රාජE ෙනොවන සං	ධාන වලට ෙඩොල� ස,f ලබා ෙදC) “ඇමHකාe තානාප 

කා�යාලය සමග තව$ බට=ර රටව, ෙදක �නක තානාප කා�යාල රාජප-ෂ රජය ෙපරලා දැxෙ�  ෙමෙහdෙ� 

ෙකොටස් ක'ව) M 4�න”   බව fmය මb) තව Lරට$ ෙචෝදනා කෙළේය. 

http://www.divaina.com/2014/08/10/feature21.html  (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

8. රට අප8
�යට අර�9 කර ග!  ජනමාධ" ;<9 - ;ව!පත'  

ෙදමළ ඩයසෙපෝරාව සහ බට=ර තානාප කා�යාල 	ශාල �දල- වැය කරC) යාපන පෙ0ශෙY 4�න ෙතෝරාග$ ෙදමළ 

ත'ණය)ට ස්මා�§ ජංගම Lරකතන පවා ලබා ෙදC) සමාජ ෙවl අඩ	 උපෙයෝ~ කර ගVC) � ලංකාව අප«�යට ප$ 

කරන බව ජාක සමbය ෙගොඩනැ~ෙ� සංසදය  න� සං	ධානය- 	4) ෙචෝදනා කළ බව   2014 අෙගෝස්� 1 වන �න H	ර 

Oව$ පෙ$ පවෘ$ය- වා�තා කෙළේය . ෙමවැV වැඩසටහනකට සහභා~ * යාපනය Oව$ප$ක'ව)ෙ+ සංගමෙY 

ස�බ)�කාරක දයබර) මහතා ෙකො� සාමාIකෙය� බව සහ ෙකො�)ෙ+ ෙවl අඩ	යක ඔv ෙසේවය කර ඇත බව එම 

Oව$ප$ වැ�Lරට$ ෙචෝදනා කෙළේය.     

http://www.rivira.lk/epaper/daily/fri/2014/08/01/index.html#3/z (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

9.9.9.9. 	ෙ0ශ කටd� අමාතEං	ෙ0ශ කටd� අමාතEං	ෙ0ශ කටd� අමාතEං	ෙ0ශ කටd� අමාතEංශෙය) සහ ෙබෞ0ධ 2-{වකෙග) රාජEශෙය) සහ ෙබෞ0ධ 2-{වකෙග) රාජEශෙය) සහ ෙබෞ0ධ 2-{වකෙග) රාජEශෙය) සහ ෙබෞ0ධ 2-{වකෙග) රාජE තා)� තා)� තා)� තා)�කය)ට අන�' හැගM� කය)ට අන�' හැගM� කය)ට අන�' හැගM� කය)ට අන�' හැගM�      

ෙබෞ0ධ 2-3) 	4) ෙමෙහයවන ලද මැර ක6ඩායම- 	4) කඩාක�ප, කරන ලද අෙගෝස්� 04 වන පැවැ$%w  

උ�ෙ� ෙදමළ අ�'දහ)*ව)ෙ+ ප%, වල හ�ව සදහා රාජEතා)�ක Vලධා@) B=පෙදෙන- සහභා~ 	ය.  තානාප 

කා�යාල B=පය- ෙමම 4LMම ෙහලා දBC) ප40ධ Vෙ�දනය- ද  V�$ කළහ. � ලකාෙ� 	ෙ0ශ කටd� mqබද 

අමාතEංශය 	4) V�$ කළ Vල මාධE Vෙ�දනය ෙමම 4LMම ෙහලා දැ«ෙම) වැළ« 4� අතර ඇතැ� රාජE තා)$ Hක 

Vලධා@) මධEස්ථභාවෙය) ෙතොරව ය� ය� පජාව)ට අදාල  වැඩසටහ) වලට ස�බ)ධ වන බවට ෙචෝදනා කෙළේය. 

ඔ%)ෙ+ ෙමම ]යාකාරක� රෙ§ වැදග$ සනංzස්ථානය- වන ෙ� කාලෙY! ජාj) අතර 	ශ්වාසය කඩෙතො�M යමට 

ෙහේ� * බව ද එ= සදහ) 	ය. ෙමය, මානව =මක� කඩ * O0ගලය)ට සහ මානව =Cක� ආර-ෂකS)ට සහය !ෙම) 

වළBන ෙලස අමාතEංශය  රාජE තා)�ක පජාවට කළ අන�' හැගMම- බව ෙපෙන)නට st. “රාජE තා)�ක පජාව 

ෙමවැV h$තෙ�ගා$මක ස්වKපය- ග)නා වැඩසටහ)වලට සහභා~ Mෙ�! ෙ0iය සංෙ�!තා mqබද දැeව$ව කටd� 

කළ d� බව අමාතEංශය තරෙY අවධාරණය කර 4�” යeෙව) එම Vෙ�දනෙY සදහ) 	ය. හ�ව කඩාක�ප, කළ මැර 

ක6ඩායම 	4) Oව$ප$ සාක¨ජාව- පව$වා එම හ�වට සහභා~ * රාජE තා)�ක VෙයෝIතය)ෙග)  පශ්න කරන 

ෙලස බල කළහ.     
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http://www.mea.gov.lk/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/5065-external-affairs-ministry-statement-on-the-meeting-

at-csr-on-4th-august (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

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

(අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

10.10.10.10. අ)තවා! ෙබෞ0ධ ක6ඩායම- 	4) පා��මාෙ+ සංචාරයට 	ෙරෝධය ද-වS අ)තවා! ෙබෞ0ධ ක6ඩායම- 	4) පා��මාෙ+ සංචාරයට 	ෙරෝධය ද-වS අ)තවා! ෙබෞ0ධ ක6ඩායම- 	4) පා��මාෙ+ සංචාරයට 	ෙරෝධය ද-වS අ)තවා! ෙබෞ0ධ ක6ඩායම- 	4) පා��මාෙ+ සංචාරයට 	ෙරෝධය ද-වS         

2015 ජනවාH මාසෙY! 4L Mමට VයCතව ඇ ෆැ)4ස් පා� වහ)ෙසේෙ+ � ලංකා සංචාරය mqබද අ)තවා! ෙබෞ0ධ 

ක6ඩායම- 	4) 	ෙරෝධය ද-වා ඇත. එ�මා,  මානව =Cක� කඩ * O0ගලය) ෙවත 4ය සහෙයෝගය පල B@මට සහ  

මානව =Cක� -ෙෂේතෙY ]යාකා@  කෙතෝfක ආගCක නායකය)  ඝාතන B@� සහ අ�'දහ) B@� ෙම)ම ඔ%) 

ෙවත එ,ල *, ත�ජන සහ පහාර ඇ�� � ලංකාෙ� මානව =Cක� ත$$වය mqබද අවධානය ෙයො� B@මට පවණ$වය- 

පැවjම ෙමම 	ෙරෝධතා වලට ෙහේ� M ඇ බව 	ශ්වාස ෙකෙ�.  

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/sri-lanka-sri-lanka-sri-lanka-35681/  (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

11.11.11.11. ජාවා! ෙකොළහලෙY සැකජාවා! ෙකොළහලෙY සැකජාවා! ෙකොළහලෙY සැකජාවා! ෙකොළහලෙY සැකක'ව) VදහසB්@ම පක'ව) VදහසB්@ම පක'ව) VදහසB්@ම පක'ව) VදහසB්@ම ප-ෙෂේප කළ ෙජEේ-ෙෂේප කළ ෙජEේ-ෙෂේප කළ ෙජEේ-ෙෂේප කළ ෙජEේෂට් ෙපොfස ් VලධාHයාට ෂට් ෙපොfස ් VලධාHයාට ෂට් ෙපොfස ් VලධාHයාට ෂට් ෙපොfස ් VලධාHයාට 

මරණ ත�ජන මරණ ත�ජන මරණ ත�ජන මරණ ත�ජන     

2014 �V මාසෙY! අ�$ගම පෙ0ශෙY! ඇ * �ස්f� 	ෙරෝ� ෙකෝළහලය ස�බ)ධෙය) අ$අඩං�වට ග$ 4ංහල ජාක 

සැක ක'ව) 13 ෙදනා Vදහස් B@ම පB$ෙෂේප කළ VෙයෝජE ෙපොfස්ප  ඉ)ද) මහතාෙ+ �	තයට ද'& ත�ජන 

එ,ල M ඇ බව ��4 4ංහල ෙසේවය වා�තා කෙළේය. ක�තර සහ පානLර ෙපොfස් වසෙ� පධාVයා ෙලස කටd� කළ 

VෙයෝජE ෙපොfස්ප ඉ)දා) මහතා ෙමම ෙකෝලහල වf) ප�ව අෙගෝස්� මාසෙY 4ට ෙපොfස් °ලස්ථානෙY �භ සාධක 

කටd� mqබද පධාVයා ෙලස මා' කර යවා ඇත.  

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

(අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

 

12.12.12.12. ෙපෝසට්� වEාෙපෝසට්� වEාෙපෝසට්� වEාෙපෝසට්� වEාපාරය- හරහා පපාරය- හරහා පපාරය- හරහා පපාරය- හරහා පධානධානධානධානෙපෙළේෙපෙළේෙපෙළේෙපෙළේ    මානව =Cක� ආරෂකS) ෙදෙදෙන�ටමානව =Cක� ආරෂකS) ෙදෙදෙන�ටමානව =Cක� ආරෂකS) ෙදෙදෙන�ටමානව =Cක� ආරෂකS) ෙදෙදෙන�ට    ත�ජන ත�ජන ත�ජන ත�ජන         

� ලංකාෙ� ප�ඛ ෙපෙළේ මානව =Cක� ආර-ෂකය) ෙදෙදෙන� වන ආචා�ය Vම,කා පනා)L සහ �V, ජයෙසේකර 

මහතාෙ+ Lරකතන අංක ඇ�ළ$ බ  පැට%) 	B±මට ඇ බව දැ-ෙවන ෙපොස්ට� ෙකොcව L�Hය ස්ථානය අවට 
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පෙ0ශවල අලවා st. ආචා�ය Vම,කා පනා)L මහ$Cය ජපානෙය= පදන� M ඇ ‘4ය� ආකාරෙY ෙවනස් ෙකොට 

සැළ«� සහ ව�වාදය mc දැ«ෙ� වEාපාරෙY’  (I MADR) සභාපVය වන අතර �V, ජයාස්කර මහතා මාධE Vදහෙසේ 

�රප,ලා වන Vදහස් මාධE වEාපාරෙY කැද%�ක' ෙ�. ෙ� ෙදෙදනාම ඍ�ව කතා කරන පකට මානව =Cක� 

ආර-ෂකS) වන අතර ඔ%)ෙ+ ]යාකාරක� ෙහේ�ෙව) ෙ� ෙදෙදනාම ෙනොෙය�$ ත�ජන සහ අප«�යට ල- B@� 

වලට ල- *හ.  

http://srilankabrief.org/2014/08/puppies-for-sale-poster-campaign-to-intimidate-hrds/ (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

මානව �ක� ආර�ෂකc� වන ආචා6ය �මHකා Lනා�e සහ 0�H ජයෙස2කර මහතාෙJ eරකතන අංක ඇ<ළ� ෙප�ස්ටරය 

(Photo: SriLanka Brief) 
 

 

B. මානව =Cක� ආර-ෂකS) පමානව =Cක� ආර-ෂකS) පමානව =Cක� ආර-ෂකS) පමානව =Cක� ආර-ෂකS) පශණ් B@මශණ් B@මශණ් B@මශණ් B@ම  

 

13.13.13.13. පශ්චා$ dධ සංව�පශ්චා$ dධ සංව�පශ්චා$ dධ සංව�පශ්චා$ dධ සංව�ධනය mqබද * ජාතEධනය mqබද * ජාතEධනය mqබද * ජාතEධනය mqබද * ජාතE)තර ස��ව)තර ස��ව)තර ස��ව)තර ස��වකකකකට සහභා~ * ට සහභා~ * ට සහභා~ * ට සහභා~ * O0ගලෙය�O0ගලෙය�O0ගලෙය�O0ගලෙය�ෙග) පෙග) පෙග) පෙග) පශණ් B@ම ශණ් B@ම ශණ් B@ම ශණ් B@ම     

නැෙගන=ර පළාෙ$ මඩකළOව පෙ0ශෙY සංචාරය කරC) 4� 	0ව$ - ]යාකාHකෙය� ෙපොu4ෙY තස්ත 	ම�ශන 

ඒකකය 	4) රදවා තබා ෙගන පශ්න කරන ල!. පථම වතාවට ඔvෙග) පශ්න කර ඇ$ෙ$ 2014 අෙගෝස්� 28 වන �න ඔv 

ග�මානය- බෑuමට bය අතර�ෙ�ය. අෙගෝස්� 29 වන දා මඩකළOෙ�! නැවත ඔvෙග) පශ්න කර ඇත. ප�ව ෙකොළඹට 

කැදවා ෙගන 	$ අෙගොස්� 30 වන දා ද-වා පශ්න කර ඇත. ෙමොv � ලංකාවට පැCණ 4�ෙY පශ්චා$ dළ සංව�ධවය 

mµබද * ජාතE)තර ස��වකට සහභා~ Mමට * අතර ඒ සදහා * Vල Mසා පත-ද  ඔv ස�ව 	ය. ඔv මඩකළOවට ෙගොස් 

ඇ$ෙ$ ස��වට ෙපර පශ්චා$ dධ සමෙY සැබෑ ත$$වය mqබද දැන ගැ�මටS. ඔvට මඩකළOෙ�! සහය L) පාෙ0iය 

]යාකාHකෙය�ෙ+ Vවසට පැCt ෙපොf4 Vලධා@) ඔvෙ+ ]යාකාරක� mqබද පශ්න කර ඇත.      

    

14.14.14.14. යාපනය යාපනය යාපනය යාපනය ජනමාධEජනමාධEජනමාධEජනමාධE    සසසසමාමාමාමාජෙYජෙYජෙYජෙY    ස�බ)�ස�බ)�ස�බ)�ස�බ)�කාරක වරයාෙග) පකාරක වරයාෙග) පකාරක වරයාෙග) පකාරක වරයාෙග) පශන් කරS ශන් කරS ශන් කරS ශන් කරS     

2014 අෙගෝස්� 04 වන දා යාපනය ජනමාධE සමාජෙY ස�බ)�කාරකවරයා වන දයාබර) මහතාෙ◌ ආර-ෂක 

අමාතEංශෙY Vලධා@) 	4) පශ්න කරන ල!. ෙදමළ ජනමාධE ෙ�!) සදහා 2014 �f මාසෙY! පැවැ$Mමට VයCතව 

| Ov& වැඩ��ව- සං	ධානය B@ෙම=ලා ෙපර�ණ ග$ෙ$ යාපනය ජනමාධE සමාජය සහ දයාබර) මහතාය. එම 

වැඩ��ව B4ය� ක6ඩායමකෙ+ ත�ජන හ�ෙ� අවලං� B@මට 4L 	ය.  ෙ� ස�බ)ධෙය) යාපනෙY! 	ෙරෝධතාවය- 

සං	ධානය B@මටද දයාබර) මහතා මැ�හ$ 	ය.  ඔvෙග) ඇ� පශ්න අතර xට ෙපර මැර ක6ඩායමකෙ+ බලපෑ� මත  

නවතා දැxමට 4L* ෙකොළඹ පැවැ$Mමට VයCතව | වැඩ��ව, ෙපොu4ය හා හ�දාව 	4) ඔv ඇ�� තව$ 

ජනමාධEෙ�!) �ර ෙපොළක! නතර කළ 4LMම-, 2014 �f 31 වන දා යාපනෙY! පැව මාධE Vදහස සදහා * 

	ෙරෝධතාවය- ෙම)ම 1998 යාපනෙY OOරා bය ෙබෝ�බය- mqබද පශ්න 	ය.  
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C. අදහස ්පඅදහස ්පඅදහස ්පඅදහස ්පකාශB@ෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@�කාශB@ෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@�කාශB@ෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@�කාශB@ෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@�    

15.15.15.15. ජනමාධEජනමාධEජනමාධEජනමාධEෙ�!) ෙ�!) ෙ�!) ෙ�!) සසසසයෙදෙන- Iහා� ව') ෙලස න� B@ම යෙදෙන- Iහා� ව') ෙලස න� B@ම යෙදෙන- Iහා� ව') ෙලස න� B@ම යෙදෙන- Iහා� ව') ෙලස න� B@ම     

� ලංකාෙ� ජනමාධE ෙ�!) සය ෙදෙන�ෙ◌ “වැදග$ මාධE ෙ�!)  සහ ෙ,ඛකය)” වශෙය) ෙප� 4�න “4ංහල 

	ෙරෝ� සහ ෙබෞ0ධ 	ෙරෝ� I=� ව') ” ෙලස න� කරC) ෙබදා හැ'&  න� ර=ත ඉ ෙ�, පt%ඩය- mµබදව 

ජනමාධE වා�තා කෙළේය. ෙම= සදහ) * 4ය�ම ජනමාධE ෙ�!) �ස්f� ජාය) වන අතර ඒ අතර ප�ඛ ඉං·4 Oව$ 

ප$ වන ෙ�f Cර� සහ 4ෙලෝ) cෙ� ෙවeෙව) ෙසේවය කරන ජනමාධEෙ��ය) සහ �jඥවHය- ද 	ය. මාධE 

වා�තාවට අeව ෙමම ජනමාධEෙ�!) දරා ගැ�මට අපහ� සතE වස) කරC) ෙබො' Bයන බව$, 4ංහල ෙබෞ0ධය) 

Vෙයෝජනය කරන සං	ධාන සහ ඒවාෙY නායක) mµබද j)L ෙදන කැ)ග' උසා	 	V�'ව')ෙ+ ¥Cකාව අතට 

ගැ�මට තර� Lර යන බව$ එම ඉ ෙ�, පt%ඩය ෙචෝදනා කර ඇත.  ෙම O0ගලය) ෙයොදා ග)නා කමෙ�දය ව)ෙ) 

ඔ%)ට අවශE ෙ0 පමණ- මහජනයා ෙවතට යැමට සැළැස්Mම$ එය සතEය- වන �' නැවත නැවත පකාශ B@මය 

යeෙව) ද එ= සඳහ) M st.  (නැවත නැවත පකාශ B@ම සදහා � රස්ථ�භණය B@ම, නා4 මාධE අමාතEවරයා * 

ෙජෝසෆ් ෙගොෙබ, ඉතා සා�ථකය ෙයොදා ග$ �පකට පචාරණ කමයS. ) 

http://www.nation.lk/edition/lens/item/31677-the-jihadi-journalists-of-sri-lanka.html (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

16.16.16.16. ව%Vයාෙ� ෙදමල ජනමාධEෙ��ෙය�ට මරණ ත�ජන  

    

මාධE වා�තාවලට අeව ව%Vයාෙ� ජනමාධEෙ��ෙය� වන නවර$න� 

කmලනා$ මහතාට 2014 අෙගෝස්� 2 වන �න Lරකතනය ඔස්ෙසේ මරණ 

ත�ජන එ,ල 	 ෙl.  එ=! ඔv සහ යාපනෙY ඔvෙ+ ජනමාධE 

සගය)ව මරා දමන බවට ත�ජනය කර ඇත. ෙපොu4ය ෙවත පැCtq 

කරන බව කmලනා$ පැව� ප� “ උඹ අmව ද)ෙ) නෑ, ෙපොu4යට අm 

ගැන පැCtq කෙළො$ උඹ �ව$ ෙව)ෙ) නෑ” යeෙව) V�නාCක 

අමත)නා පවසා ඇත.  

නවර$න� කmලනා$  (Face book photo) 

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

(අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

 

 

 

17.17.17.17. V�ෙයෝ- ටSCස ්ජනමාධEV�ෙයෝ- ටSCස ්ජනමාධEV�ෙයෝ- ටSCස ්ජනමාධEV�ෙයෝ- ටSCස ්ජනමාධEෙ��යාට Mසා V�$ B@ම ෙ��යාට Mසා V�$ B@ම ෙ��යාට Mසා V�$ B@ම ෙ��යාට Mසා V�$ B@ම පපපපමාද කරSමාද කරSමාද කරSමාද කරS            

2014 �V මාසෙY! �ස්f� 	ෙරෝ� කැරf හටග$ අ�$ගම හා ස�බ)ධ 4LM� ඇ�� ඇතැ� ෙ0iය 4LMම mqබදව වා�තා 

B@මට � ලංකාවට පැC±මට Mසා ඉ,ලා 4� V�ෙයෝ- ටS�ස් = ද�& ආ4යාe වා�තාක' වන ගා�න� හැHස් හට Mසා 

V�$ B@ම ලංකා)�ව පමාද කර ඇත. “ඔvෙ+ පැC±ම අeමත B@මට ෙමය කාලය ෙනොෙ�” යeෙව) ෙමම Mසා 

ප-ෙෂේප B@ම  	ෙ0ශ කටd� mqබද අමාතEංශ පකාශක 	4) තහ%' කර ඇ බව 2014 අෙගෝස්� මස 24 වන දා මාධE 

වා�තා කෙළේය. තමා � ලංකාවට පැC±මට Mසා අයL� කර ඇ බව  ගා�න� 2014 �V මාසෙY §	ට� ප6%ඩය- මb) 

පකාශ කෙළේය.   

http://www.thesundayleader.lk/2014/08/24/visa-on-hold-for-us-journo/ (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

18.18.18.18.     ෙදමළෙදමළෙදමළෙදමළ    බ4) ජාක ~ය ගායනාබ4) ජාක ~ය ගායනාබ4) ජාක ~ය ගායනාබ4) ජාක ~ය ගායනා    B@ම mqබද ප@-ෂණය- B@ම mqබද ප@-ෂණය- B@ම mqබද ප@-ෂණය- B@ම mqබද ප@-ෂණය-     

ෙදමටෙගොඩ 	Oලාන)ද ෙදමළ පාසෙ,! ජාක ~ය ෙදමළ බ4) ගායනා කර ඇ බව වා�තා Mෙම) ප�ව ඒ ස�බ)ධ 

ප@-ෂණය- පව$වන ෙලසට$ V4 mයවර ග)නා ෙලසට$ ෙකොළඹ �සා ෙ,ක� වරයා 	4) ෙකොළඹ පළා$ අධEාපන 
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අධE-ෂවරයාට fmය- මb)  Vෙයෝග කර ඇත. � ලංකා �' සංගමයට අeව පෙ0ශෙY 4	, ආර-ෂ කCcවක! ජාක 

~ය ගායනා B@ම mqබද පශ්නය පැණ නැ~ ඇත. ජාක ~ය ෙදමළ බ4) ගායනා B@ම ෙහේ�ෙව) ෙදමළ පාස,= 

	Lහ,පව')ට අඩ$ෙ$§ට� B@ම වැළැ-Mමට  mයවර ග)නා ෙලස � ලංකා �' සංගමය 	4) ජාක භාෂා සහ 

ඒකාබ0ධතා අමාතEවරයාෙග) ඉ,ලා ඇත. 4ංහල සහ ෙදමල භාෂා ෙදකම � ලංකාෙ� රාජE භාෂා බව$ ජාක ~ෙY 

ෙදමළ අeවාදය ආ6�කව වEවස්ථාෙ� ඇ�ළ$ වන බව$ ෙදමළ බ4) ජාක ~ය ගායනා B@ම ෙදමළ පාස, වල 

4Hත- බව$ � ලංකා �' සංගමය ෙප)වා ! ඇත.  

http://sinhala.lankanewsweb.net/news/13578-2014-08-24-09-21-41 (Sinhalese) (අවස) m	�� �නය 2014 සැ� 14) 

    

19.19.19.19. අzකරණ ප�පා� වා�ථා B@මට මාධEඅzකරණ ප�පා� වා�ථා B@මට මාධEඅzකරණ ප�පා� වා�ථා B@මට මාධEඅzකරණ ප�පා� වා�ථා B@මට මාධEයට අව=රතා යට අව=රතා යට අව=රතා යට අව=රතා     

ෙපොu4ය 	4) ග,Bස්ස �ස්�- අzකරණය වා�තා B@ම නැවත වතාව- මාධEයට තහන� කරන ල!. ඒ ආර-ෂක 

අමාතEංශ ෙ,ක� ෙගෝඨාභය රාජප-ෂ මහතා ස�බ)ධ න�වක! ඔvෙග) හරස් පශ්න 	මසන අවස්ථාෙ�!ය. 2007 වසෙ� 

ආර-ෂක අමාතEාංශය 	4) 4L කළ මතෙºදයට �� L) C+ 29 යානාව- Cල! ගැ�ම ස�බ)ධෙය) ක'& ෙහළදර� 

කළ fmය- mqබදව ද ස)ෙ� uඩ� Oව$ පතට 	'0ධව රාජප-ෂ මහා 	4) ෙ� න�ව ෙගොe කර ඇත. අzකරණ 

ප�පා� මහජනයාට 	වෘත වන අතර එව) න� 	භාග වා�තා B@මට ජනමාධEෙ�!) �නපතාම අzකරණය ෙවත පැCෙ6.  

ප�bය මැS මාසෙY!  අදාල න�ව සදහා ෙගෝඨාභය රාජප-ෂ මහතා සා-» L)  අවස්ථාෙ�! ද අzකරණය වා�තා B@ම 

ජනමාධEෙ�!)ට තහන� කරන ල!.  

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

(අවස) m	�� �නය 2014 සැ� 14) 

 

DDDD....            සමාගමෙY Vදහස උ,ලංඝණය B@මසමාගමෙY Vදහස උ,ලංඝණය B@මසමාගමෙY Vදහස උ,ලංඝණය B@මසමාගමෙY Vදහස උ,ලංඝණය B@ම        

20.20.20.20. අ�'දහ) *ව)ෙ+ ප%, වල හ�වකට ෙබෞ0ධ 2-ෂව- 	4) ෙමෙහය* මැරකඅ�'දහ) *ව)ෙ+ ප%, වල හ�වකට ෙබෞ0ධ 2-ෂව- 	4) ෙමෙහය* මැරකඅ�'දහ) *ව)ෙ+ ප%, වල හ�වකට ෙබෞ0ධ 2-ෂව- 	4) ෙමෙහය* මැරකඅ�'දහ) *ව)ෙ+ ප%, වල හ�වකට ෙබෞ0ධ 2-ෂව- 	4) ෙමෙහය* මැරක6ඩායම- 6ඩායම- 6ඩායම- 6ඩායම- 

කඩාව! කඩාව! කඩාව! කඩාව!      

Cය bය සහ අ�'දහ)*ව)ෙ+ ෙදමාmය ෙපර�ණ යන නC) ප�ව තම)ව හL)වා ග$ ෙබෞ0ධ 2-3) 	4) 

ෙමෙහයවe ලැ| මැර ක6ඩායම- උ�' පළාෙ$ 4ට පැCt ෙදමළ අ�'දහ)*ව)ෙ+ ප%,= හ�වකට කඩා වැ! 

සාක¨ඡාව නව$වන ෙලස බල කර 4�ෙYය.  ෙ� අවස්ථාෙ�! සං	ධායකS) 	4) ෙපොu4ය කැද*වද හ�ව සහ එයට 

සහභා~ *ව) ෙවත  ආර-ෂාව තහ%' B@ම ෙපොu4ය ප-ෙෂේප කරන ල!. �ල! මැර ක6ඩායම 	�'වා හැ@ම 

ෙපොu4ය ප-ෙෂේප කර ඇ අතර ෙපොu4ය ]යා$ම M ඇ$ෙ$ සං	ධායකS)ෙ+ සහ සහභා~*ව)ෙ+ දැ� ඉ,uම මත 

පමt.  එ= මැර ක6ඩායම ෙම= සං	ධායකS) සහ සහභා~ *ව)  එ,.�.�.ඊ හ%, ක'ව) බවට හංව� ගසC) 

ජාතE)තර dධ අපරාධ ප@-ෂණය- සදහා සහය !ම මb) රජය අප«�යට ප$ B@මට ෙමො%) උ$සහ කරන බවට 

අසභE සහ අසතE ෙදෝෂාෙරෝපණ එ,ල කෙළේය. සහභා~* mHස Cය bය එ,.�.�.ඊ සාමාIකය)ෙ+ ප%, බව  සමාජ හා 

සාමSක ෙ-)දෙY පැව  ෙමම හ�වට කඩා වැ� මැර ක6ඩායෙ� 4� ෙබෞ0ධ 2-{ව- පකාශ කෙළේය. ෙමම හ�ව 

සං	ධානය කළ සහ එ= °fක$වය ග)නා O0ගලය) තස්තවා!) බව ද ෙමය රහ4ගත $ෙපොළක පැව � 	ෙරෝ� 

හ�ව- බවද ෙහෙතම තව Lරට$ පකාශ කෙළේය. රටට 	'0ධ වන O0ගලය)ට පහර ! එළවා දැxමට ඉ)ප� ඔv 

මහජනතාවට ආරාධනා කෙළේය. රාජE ෙදෝ¢)ට �ව$ Mමට ඉඩ ෙනොතැPය d� බව$ ෙදෝ¢)ට �ය d� ද�වම එ,ලා 

මැ@ම න� එය � ගත B@මට mයවර ග)නා ෙලස රජයට දැe� ද)ෙ)ය.  

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

(අවස) m	�� �නය 2014 සැ� 14) 

    

21.21.21.21.  ෙකොළඹ පැවැ$ෙවන yස්M� වලට සභභා~ ෙනොවන ෙලස උ�ෙ� ෙදමල අ�'දහ) * 

O0ගලය)ෙ+ ප%, වලට ත�ජන  

අෙගෝස්� 03 වන �න නාLනන O0ගලෙය�ෙග) තම)ට ත�ජනා$මක Lරකතන ඇම�ම- ලැs& බව සහ තමා yස්Mම- 

සදහා ෙකොළඹ බලා යාමට VයCත බව ඔ%) ද)නා බව පැව� බව ද-වC) අ�'දහ) * O0ගලෙය�ෙ+ මව- පැවQය. 

yස්Mමට �න B=පයකට ෙපර තව$ ම� ව') B=ප ෙදෙන- ෙවතද එවැV නාLනන Lරකතන ඇම�� ලැ� st. ඇතැ� 



ඉ�ෙෆ�� වා
තාව : � ලංකාෙ� �ස���ය ම
දනය                                                               2014 අෙග�ස්   

ඉ�ෙෆ�� මානව �ක� ද�ත ෙ���ය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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Lරකතන ඇම�� වf) BයැM ඇ$ෙ$ ඔ%) අපරාධ ප@-ෂණ අංශෙය) බව$, ඔ%) යන එන ස්ථාන mqබද 	මQම 

සදහා ෙ� ඇම�� ලබා L) බව$, දැe� ෙදන ලද ස්ථානයක! ඔ%)ව හ� Mමට පැCෙණන ෙලස$ ය. yස්Mමට �න 

B=පයකට ෙපර තව$ මවකෙ+ Vවස ඉ�Hmට s0z අංශ Vලධා@) ගැවQ ඇ අතර ඇය yස්Mම සදහා mට$ Mමට ෙපර 

ඔ%) ඇයට ත�ජනය කර ඇත. yස්Mමට �න B=පයකට ෙපර ඇයට ද නාLනන O0ගලය)ෙග) Lරකතන ඇම�� ලැ� 

ඇත.  අෙගෝස්� 4 වන �න ෙකොළඹ! පැවැ$%& අ�'දහ)*ව)ෙ+ ප%, හ�ව  සං	ධානය B@මට දායක * උ�' 

පළාෙ$ �ව$ වන O0ගලෙය�ට ද අෙගෝස්� 03 වන දා නාLනන O0ගලෙය�ෙග) ත�ජනා$මක Lරකතන ඇම�ම- ලැ� 

ඇත. ෙකොළඹ පැවැ$ෙවන yස්Mමට අෙගෝස්� 03 වන �න රා�ෙY අ�'දහ) *ව)ෙ+ ප%,වල සාමාIකS)  yෙගන 

යනවාදැS ඔvෙග) ඔ%) පශ්න කර ඇත.  

 

ෙබ?@ධ A'B� �)� ෙමෙහයC මැර කEඩායම' �)� අසරණ කළ ෙදමළ සහභාHව�න� (©Melani Manel Perera) 

 
අෙගෝස්� 4 වන �න තමා ෙකොළඹ  පැCt අවස්ථාෙ� උ�ෙ� m=� තම)ෙ+ Vවස ට s0z අංශ Vලධා@) පැCණ තමා 

mµබද පශ්ණ කර ඇතැS තව$ මව- පැCtq කෙළේය. yස්Mම පැවැ$Mමට මාසයකට පමණ ෙපර 4ටම ෙ� ම�ව')ට 

නාLනන Lරකතන ඇම�� ලැ� ඇත.  

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

(අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

22. හ\ව +0.වා හැgෙම� ප0ව අ<.දහ� [ව�ෙJ පGH ෙපhi1ෙ� �g�ෂණයට   

ඉහත සදහ� කළ හ\ව +0.වා හැgෙම� ප0ව, ෙදමළ අ<.දහ�[ව�ෙJ පGH� සාමාIකය� එම ස්ථානෙ� තව eරට� 

kl 1mනවාදැc ෙසhයා බැiමට එ>න රාnෙ� ෙපhi1ය එම ස්ථානයට පැණ ඇත. උ<ෙ6 1ට පැN ෙදමළ පGHවලට රා" 

නවාතැ� ගැoමට pදාන� කර Aq rස්Aයා� මධ*ස්ථානෙ� කා6ය මsඩලෙය�ද ෙපhi1ය Lශ්න කර ඇත. ෙකෙස2 Gව� 

හ\ව සදහා පැමැN @/ස ව6ධනය [  tයජනක ප/සරය  <ළ 1ය ආර�ෂාව තහG. කර ගැoම සදහා එ>න සවසම 1ය 

�ෙවස් බලා @ට� Xමට uරණය කළහ.   

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

(අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 
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23.23.23.23. බලහ$කාරෙය) 4L කරන ලද අ�'දහ) B@� වල 	)�තS) mqබද ජාතE)තර �නය 

ෙවeෙව) පැව$ 	ෙරෝධතා වEාපාරයට ෙපොu4ෙය) අව=රතා  

2014 අෙග�ස්< 30 වන >න පැවA සාමකාw k?ය ෙපhi1ය +1� අව�ර xgම (© Melani Manel Perera) 

 

අෙගෝස්� 14 වන �න අ�'දහ) *ව)ෙ+ ප%, වල සාමාIකය), 	ප-ෂ ෙ0ශපාඥS), මානව =Cක� ආර-ෂකS) සහ 

¤ජE ප-ෂය එ-ව රජෙY VෙයෝIතෙය� ෙවත ෙප$සම- භාර !මට ගම) කරC) 4� yqය ෙපොu4ය 	4) අව=ර කළ 

බව වා�තා 	ය. ව%Vයාව නගර සභා ශාලාෙ� පැව මහජන හ�වB) අන�'ව ෙමම සාමකාx yqය ආර�භ M ඇත.  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37363 (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

24.24.24.24. අ)ත� ආගCඅ)ත� ආගCඅ)ත� ආගCඅ)ත� ආගCක සහෙයෝ~තා වැක සහෙයෝ~තා වැක සහෙයෝ~තා වැක සහෙයෝ~තා වැඩසටහ) ඩසටහ) ඩසටහ) ඩසටහ) හ�දාෙ� ප@-ෂාවට හ�දාෙ� ප@-ෂාවට හ�දාෙ� ප@-ෂාවට හ�දාෙ� ප@-ෂාවට          

ජාක සාම ම6ඩලය 	4) සං	ධානය කළ අ)ත� ආගCක සංහෙයෝ~තා වැඩසටහ) ආර-ෂ හ�දාව)ෙ+ සහ 

ෙපොu4ෙY  ප@-ෂණයට ල- M ඇ බව එ=  	ධායක අධE-ෂ ආචා�ය ෙජහා) ෙපෙ�රා වා�තා කෙළේය. d0ධය පැව 

පෙ0ශ වf) mටත පැවැ$%& වැඩසටහ) ෙදක- ද ෙමෙලස ප@-ෂාවට ල- M ඇ අතර ම�දනය B@ෙ� ස�පදාය රෙ§ 

4ය�ම පළා$ bල ෙගන ඇ බව ආචා�ය ෙපෙ�රා තවLරට$ Bයා 4�ෙYය. මහeවර ප�ඛ ෙපෙළේ ]යාකා@  4	, සමාජ 

සං	ධානයකට අය$ ශාලාව- �ළ පැවැ$ෙවC) s&  අ)ත� ආගCක සාක¨ඡාවට ඇ�� *  4	, ඇLC) සැර�& 

s0z අංශ Vලධා@) සාක¨ඡාව සටහ) කර ෙගන ඇත. 4ය�� පජාව)ට අය$ ද'ව) සහ ෙදමාmය) ඒකරාi ෙකොට 

ගා,ෙ,! පැවැ$%& වැඩසටහනට පෙ0ශෙY ෙපොfස් Vලධා@)ට ද ආරාධනා කර st. ෙකෙසේ ෙවත$ වැඩසටහන 

ප@-ෂා B@මට තව$ ෙපොf4 ක6ඩායම- පැCණ ඇත.  නැෙගන=ර පළාෙ$ අඩල¨ෙ¨ෛන=! පැවැ$%& ත'ණ කද%ර 

mqබද පෙ0ශෙY ෙපොu4ය සහ රජෙY Vලධා@) දැeව$ කර sණ අතර ඔ%) ආර�භක උ$සවයටද සහභා~ M ඇත. 

ඔ%නෙ+ පැC±ම ෙනොසලකා Vල ඇL� ර=ත අ	 ග$ ආර-ෂක හ�දා Vලධා@) �න ෙදක- ��  අවස්ථා �නක! 

වැඩසටහෙ) සං	ධායකය) ෙග) පශ්න කර ෙl. අෙගෝස්� 25 වන සLදා මඩකළOෙ�! ත'ණය) 	4) සං	ධානය කළ 

සංස්කෘක ව�නාක� පව�ධනය B@ෙ�  වැඩසටහන mqබඳව ආර-ෂක හ�දා Vලධා@) ෙදෙදෙන� 	4) පශ්න කර 

ඇත. යeෙව) ආචා�ය ෙපෙ�රා පකාශ කෙළේය.  

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

(අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

25.25.25.25.     	ෙරෝධතා පව$වන ෙදම	ෙරෝධතා පව$වන ෙදම	ෙරෝධතා පව$වන ෙදම	ෙරෝධතා පව$වන ෙදමළළළළ    ෙ0ශපාලන 4රක'ව)ෙ+ ෙදම�mය)ට අන�' හැගM� ෙ0ශපාලන 4රක'ව)ෙ+ ෙදම�mය)ට අන�' හැගM� ෙ0ශපාලන 4රක'ව)ෙ+ ෙදම�mය)ට අන�' හැගM� ෙ0ශපාලන 4රක'ව)ෙ+ ෙදම�mය)ට අන�' හැගM�     
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උපවාසයක Vරත M 4�න ෙදමළ ෙ0ශපාලන 4රක'ව)  ෙදෙන�ෙ+ ෙදමාmය)ට ඔ%)ව බැuමට යාමට ඉඩ ලබා ! 

ෙනොමැ අතර උපවාෙසය) ඔ%) Cයbය ෙහො$ ඔ%)ෙ+ මළ4'' පමණ- දැක ගත හැB වe ඇ බවට අන�' හගවා 

ඇ බව “Gobal Tamil News” වා�තාකර st. ෙමම ෙදමල ෙ0ශපාලන 4රක'ව) වසර 6- ස්ෙසේ අeරාධOරෙY 

රඳවා ඇ අතර ඔ%) mµබද B4L ෙචෝදනා ෙගොe B@ම- ෙමෙත- 4L කර ෙනොමැත. ෙස� ෙදමළ 4ර ක'ව) රදවා 

4�න 4ර කද%රට තම)ව මා' කර යවන ෙලසට බල කරC) ෙමො%) ෙමම උපවාසය ආර�භ කර ඇත. 4ංහල 

4රක'ව) තම)ට =Hහර කරන බව$ කෑම සලාකය පවා පැහැර ග)නා බව$ ෙ� 4රක'ව) ෙදනා පැCtq කර ඇත.  

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

(අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

26.26.26.26. රජයට සහය ෙදන ක6ඩායම- 	4) වෘ$jය සC yසM්� රජයට සහය ෙදන ක6ඩායම- 	4) වෘ$jය සC yසM්� රජයට සහය ෙදන ක6ඩායම- 	4) වෘ$jය සC yසM්� රජයට සහය ෙදන ක6ඩායම- 	4) වෘ$jය සC yසM්� කඩාකඩාකඩාකඩාක�ප, ක�ප, ක�ප, ක�ප, කරSකරSකරSකරS 

රජයට ප-ෂපාj වෘ$jය සCය- වන Vදහස් ෙසේවක සංගමය 	4) වෘ$jය සC එක��ව මb) 2014 අෙගෝස්� 27 

වන �න සං	ධානය කළ දැeව$ B@ෙ� yස්Mම- කඩාක�ප, කර සහභා~ *ව)ට පහර L)  බව රජෙY �දණාල වෘ$jය 

සCෙY පකාශක Bයා 4�ෙYය. මාධE වා�තා වලට අeව වෘ$j සC එක��ෙ� සාමාIකS) ජනතා 	�- ෙපර�ෙ6 

සහ එ-ස$ ජාක ප-ෂෙY =තව�)ය. රජෙY �දණාලයට ෙ0ශපාලන ප$M� ලබා ! ඇ අතර � ලංකා Vදහස් ප-ෂය 

ඌව පළා$ සභා මැවරණය සදහා අවශE පචාරණ �දණ කටd� ෙ� හරහා 4L කර ග)නා බවට ඔ�v ෙචෝදනා කළහ.  

http://www.hirunews.lk/90491/tense-situation-at-government-press (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

27.27.27.27. වැඩ ව�ජනයට වාරණ Vෙයෝගය- වැඩ ව�ජනයට වාරණ Vෙයෝගය- වැඩ ව�ජනයට වාරණ Vෙයෝගය- වැඩ ව�ජනයට වාරණ Vෙයෝගය-         

රජෙY ෙරෝහ, වල ]යාකාH$වයට බලපෑ� ඇ කළ ෙසෞඛE අනධEන කා�ය ම6ඩල වැඩ ව�ජනය ස�බ)ධෙය) 

ෙරෝbෙය� 	4) ඉ�Hප$ කළ ෙප$සම- ෙහේ�ෙව) 2014 අෙගෝස්� 29 වන �න ෙකොළඹ �ස්�- අzකරණය 	4) 

තහන� Vෙයෝගය- V�$ කළ බව මාධE වා�තා කෙළේය.  

http://www.hirunews.lk/90700/enjoining-order-issued-on-paramedics-strike (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

E. සං	ධාන ගත Mෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@� (රාජEසං	ධාන ගත Mෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@� (රාජEසං	ධාන ගත Mෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@� (රාජEසං	ධාන ගත Mෙ� Vදහස උ,ලංඝණය B@� (රාජE ෙනොවන සං	ධාන  ෙනොවන සං	ධාන  ෙනොවන සං	ධාන  ෙනොවන සං	ධාන 

වලට ත�ජන සහ Qමා)වලට ත�ජන සහ Qමා)වලට ත�ජන සහ Qමා)වලට ත�ජන සහ Qමා) 

 

28.28.28.28. රාජEරාජEරාජEරාජE ෙනොවන සං	ධාන  ෙනොවන සං	ධාන  ෙනොවන සං	ධාන  ෙනොවන සං	ධාන වf) එ,ල වන ත�ජන රජය හLනා ග�වf) එ,ල වන ත�ජන රජය හLනා ග�වf) එ,ල වන ත�ජන රජය හLනා ග�වf) එ,ල වන ත�ජන රජය හLනා ග�        

VයාමනයB) ෙතොරව ]යා$මක වන රාජE ෙනොවන සං	ධාන සංව�ධනය, �ය සහ සාමය ඇ��  රෙ§ °ලE 

කළමණාකරණයට ත�ජනය- M ඇ බව ආර-ෂාව mqබද ෙ0ශනය- පව$වC) �ද, අමාතEංශ ෙ,ක� P B. . ජය�)දර 

මහතා පකාශ කෙළේය.  

http://colombogazette.com/2014/08/18/government-notes-threat-from-ngos/ (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

29.29.29.29. පදන� සහ ලාභ ෙනොලබන ආයතන V@-ෂණයට සහ පාලනයට නව �     
ආර-ෂක සහ නාගHක සංව�ධන අමාතEංශය මb) ෙකc�ප$ ෙකෙරC) පවන නව � හරහා රාජE ෙනොවන සං	ධාන 

mqබද ෙ,ක� කා�යාලය, පා�fෙ�)�ෙ� ෙපෞ0ගfක ම)� ෙකc�ප$ හරහා fයාප�ංh කර ඇ පදන� V@-ෂණය 

ෙකෙරe ඇ බව ස)ෙ� ටSCස් Oව$පත වා�තා කෙළේය. ෙමම �,  fයා ප�ංh කරන සමාග�, භාරකාර ම6ඩල සහ 

ඇතැ� සC ආකාරෙය) fයාප�ංh M 4�න  ලාබ ෙනොලබන ආයතන පාලනය B@මටද ෙයොදා ගe ඇ බව වා�තා 	ය.  

ෙයෝජනා M ඇ නව � වලට අeව රාජE ෙනොවන සං	ධාන mqබද ෙ,ක� කා�යාලෙY fංයාප�ංh ෙනොකරන සං	ධාන 

වලට 	ෙ0ශ ආධාර ලබා ගැ�මට සහ ෙ0iය වශෙය) �ද, vවමා' B@මට ඇ අSය අ=C වන බව රාජE ෙනොවන 

සං	ධාන සදහා * ජාක ෙ,ක� කා�යාලෙY අධE-ෂ සම) �සානායක මහතා Bයා 4�ෙYය. “ඔ%)ෙ+ ]යාකාරක� 

mµබදව සෑම මාස 3කට වර-ම අm ෙවත වා�ථාව- ලබා �ය d�ය. එෙසේම ඔ%)ටද එ)�ඕ ෙම)  අප සමග අවෙබෝධතා 

b	�ම- අ$ස) B@මට 4L වe ඇත. එෙම)ම ෙමම ආයතන වල fංයාප�ංhය සෑම වසරක!ම අ�$ B@මට 4L වe ඇත.  



ඉ�ෙෆ�� වා
තාව : � ලංකාෙ� �ස���ය ම
දනය                                                               2014 අෙග�ස්   

ඉ�ෙෆ�� මානව �ක� ද�ත ෙ���ය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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http://sundaytimes.lk/140831/news/after-ngos-foundations-to-come-under-watch-115994.html (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

 

30.30.30.30. fංbක ෙසේවය �ගත B@මට ජාතE)තර සං	ධාන බල කරන බවට අමාතEවරයා ෙචෝදනා කරS         
	ෙ0iය රටව, මත යැෙපන ජාතE)තර සං	ධාන fංbක වෘ$ය �ගතB@මට බලකරන බව ළමා සංව�ධන සහ 

කා)තා කටd� අමාතE ස්ස කරfය0ද මහතා පකාශ කර ඇ බව වා�තා ෙ�. “කා)තාව) mqබද කතා B@ෙ�! �ඩා 

ගැට�ව- ඇත. ජාතE)තර සං	ධාන ෙවeෙව) ෙසේවය කරන කා)තාව) �� පමාණය- 4�නවා. ඔ%) තානාප 

කා�යාල වf) අස)ෙ) ෙමම තන�' ලබා !මට ඔ%)ෙ+ රටව, වල ක)තාව) නැ0ද ය)නS.”  යeෙව) ෙහෙතම 

තව Lරට$ පැවQය.  

http://www.lankasrinews.com/view.php?22IMM303lOo4e2BmAca25YAdd3Y5fac3mBJe43Oln0236A43 (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 

14) 

 

 

F.  \ෂE\ෂE\ෂE\ෂE ] ] ] ]යාකාරක� ම�දනය යාකාරක� ම�දනය යාකාරක� ම�දනය යාකාරක� ම�දනය     

 

31.31.31.31. වා�bක අසමbය  අ%�වන බවට \ෂEවා�bක අසමbය  අ%�වන බවට \ෂEවා�bක අසමbය  අ%�වන බවට \ෂEවා�bක අසමbය  අ%�වන බවට \ෂE සංගමයට සහ ෙ0ශපාලන ප-ෂයකට ෙචෝදනා  සංගමයට සහ ෙ0ශපාලන ප-ෂයකට ෙචෝදනා  සංගමයට සහ ෙ0ශපාලන ප-ෂයකට ෙචෝදනා  සංගමයට සහ ෙ0ශපාලන ප-ෂයකට ෙචෝදනා         

අ)ත� 	ශ්ව 	දEාල¾ය \ෂE බල ම6ඩලය සහ ෙපරcගාx සමාජවා! ප-ෂය 	4) \ෂEය) අතර වා�bත අසමbය 

අ%�වන බව උසස් අධEාපන අමාතE S B. . �සානායක මහතා ෙචෝදනා කළ බව මානව =Cක� �'«ෙ� \ෂE වEාපාරය 

පකාශ කෙළේය. අමාතE වරයා ෙමම පකාශය 4L කර ඇෙ$ තස්තවාදය වැළැ-Mෙ� � යටෙ$ සබරග�ව 	ශ්ව 

	දEාලෙY \ෂEය) අ$අඩං�වට ගැ�ම ස�බ)ධෙය) ම� * 4LMෙ�!ය. එ- \ෂEෙයය� අ$අඩං�වට ගe ලැsෙ� මැර 

පහාරයB) �වාල ලබා 4� අතර�රය.  

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

 

32.32.32.32.     ෙ�රාෙදtය 	ශව් 	දEාෙ�රාෙදtය 	ශව් 	දEාෙ�රාෙදtය 	ශව් 	දEාෙ�රාෙදtය 	ශව් 	දEාලෙY ලෙY ලෙY ලෙY \ෂE\ෂE\ෂE\ෂEය) පස ්ෙදෙන� අ$ය) පස ්ෙදෙන� අ$ය) පස ්ෙදෙන� අ$ය) පස ්ෙදෙන� අ$අඅඅඅඩං�වට ඩං�වට ඩං�වට ඩං�වට  

pඨ කළමණාකා@$වය m=cවන ෙලස බල කරC) 2014 අෙගෝස්� 21 වන �න ෙ�රාෙදtය 	ශ්ව 	දEාලෙY \ෂE\ෂEාව) 

උපවාසය- ආර�භ කළහ. 2014 අෙ+ස්� 20 වන �න උපවාසය සදහා \ෂEය) 	4) කටd� �දාන� කරC) 4� 

අතර�ෙ�! එම ස්ථානයට පැCt ෙපොu4ය වාhක පකාශ ලබා ගැ�ම සදහා ප� �න උදෑසන ෙපොu4යට පැCෙණන ෙලස 

\ෂEය)ට දැe� ! ඇත. ෙපොu4යට පැCණ වාhක පකාශ ලබා ෙදන ෙම) අෙගෝස්� 21 වන �න \ෂE නායකS) 5 

ෙදෙන�ට දැe� ! st. අෙ+ස්� 22 වන �න පකාශ ලබා !මට ෙපොu4ය ෙවත bය \ෂE නායකS) ෙදෙන- 

අ$අඩං�වට ෙගන මහeවර මෙහේස්තා$ අzකරණයට ඉදHප$ කර ඇත. ඔ%)ට ඉ�Hප$ කළ ෙචෝදනා *ෙ� � 	ෙරෝ� 

ඉ�HB@� සහ � 	ෙරෝ� ඇ�� M�ය. �න 14- \ෂEය) Hමා)� භාරයට ප$ B@මට Vෙයෝග ෙක't. අෙගෝස්� 25 

වන �න ෙපොu4ය ෙවත bය තව$ \ෂEය) ෙදෙදෙන� අ$අඩං�වට ෙගන ඔ%)ද Hමා)� භාරයට ප$ කර ඇත.   

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

 

33.33.33.33. 	වෘත 	ශව් 	දEා	වෘත 	ශව් 	දEා	වෘත 	ශව් 	දEා	වෘත 	ශව් 	දEාල \ෂEල \ෂEල \ෂEල \ෂE නායකS) 4% ෙදෙන� ෙ+ පං තහන�  නායකS) 4% ෙදෙන� ෙ+ පං තහන�  නායකS) 4% ෙදෙන� ෙ+ පං තහන�  නායකS) 4% ෙදෙන� ෙ+ පං තහන�         

\ෂE සංග� ගත Mමට ඇ අSය ඉ,ලC) 2014 අෙගෝස්� 12 වන �න 	වෘත 	ශ්ව 	දEාලය ඉ�Hmට 	ෙරෝධතා 

වEපාරයක °fක$වය ගැ�ම ෙහේ�ෙව) එම 	ශ්ව 	දEාලෙY \ෂE නායකS) 4% ෙදෙන�ෙ+ පං තහන� කර ඇත. ෙ� 

සමග 	වෘත 	ශ්ව 	දEාලෙY පං තහනමට ල- * \ෂEය)ෙ+ සංඛEංව 16 ද-වා ඉහළ ෙගොස් ඇත.  

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

 

 

G. 	ප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ ම�දනය 	ප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ ම�දනය 	ප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ ම�දනය 	ප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ ම�දනය     



ඉ�ෙෆ�� වා
තාව : � ලංකාෙ� �ස���ය ම
දනය                                                               2014 අෙග�ස්   

ඉ�ෙෆ�� මානව �ක� ද�ත ෙ���ය   
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 
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34.34.34.34. ඌව පළා$ සභා මැවරණෙY! ඌව පළා$ සභා මැවරණෙY! ඌව පළා$ සභා මැවරණෙY! ඌව පළා$ සභා මැවරණෙY! 				ප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ වලට සමාප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ වලට සමාප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ වලට සමාප-ෂ ෙ0ශපාලන ප-ෂ වලට සමානනනන    අවසථ්ාඅවසථ්ාඅවසථ්ාඅවසථ්ා    අ=C B@ම අ=C B@ම අ=C B@ම අ=C B@ම  

2014 සැ�තැ�බ� 20 වන � ඌව පළා$ සභා මැවරණය පැවැ$	t. පළ * 		ධ වා�ථා වලට අeව 	ප-ෂෙY මැවරණ 

පචාරණ කා�යාල 50කට පමණ පහාර එ,ල M ඇත. "	ප-ෂ කා�යාල වලට bt තබා අ	 ග$ මැර ක6ඩාය� ඒවාS) 

mටM bය බව" වා�ථා * බව කැෙෆේ ආයතනෙY 	ධායක අධE-ෂ «� ෙත)නෙකෝ) මහතා � රකාශ කෙළේය. රා� 

කාලෙY ගැව�& අ	 ග$ ක6ඩාය� ෙහේ�ෙව) පෙ0ශෙY ආතය ව�ධනය * බව ඇතැ� ෙ0ශපාලන ප-ෂ ෙචෝදනා 

කෙළේය. 	ප-ෂෙY ෙ0ශපාලන කා�යාල වලට එ,ල * පහාර වලටද ෙමම ක6ඩායම වගBය d� බවට ෙචෝදනා එ,ල * 

අතර එ-ස$ ජාක ප-ෂෙY, ජනතා 	�- ෙපර�ෙ6 සහ පජාත)තවා! ප-ෂෙY කා�යාල ගණනාවට ෙ� ආකාරෙY 

පහාර එ,ල 	ය. 4ය කා�යාල 30- (සැ� 12 වන 	ට) පහාරයට ල- M ඇ බව  ජනතා 	�- ෙපර�ණට පකාශ කෙළේය.   

“ෙමම පහර!� සදහා රජE බලය ඍ�වම ෙයොදා ෙගන ඇත. ෙව� තැ�ෙ� 4LM� 4- වා�තා M ඇත. ෙකෙසේ %ව$ ෙ� 

ස�බ)ධෙය) B4L O0ගලෙය� අ$තඩං�වට ෙගන ෙනොමැත. ”  යeෙව) ජනතා 	�- ෙපර�ණ පකාශ කෙළේය. 

“එ-ස$ ජනතා ස)ධානයට ෙමොනරාගල �ස්�-කය �ළ මැවරණ කා�යාල 219 ෙයදMමට මැවරණ ෙදපා�තෙ�)�ව 

	4) අවසර ලබා ! ඇ න�$ පාලක ප-ෂය 	4) කා�යාල 970- පව$වාෙගන යe ලැ| බව$ ඉ) ෙබොෙහොමය- 

vෙද- මැවරණ පචාරණය සදහා පමණ- ආර�භ කළ ඒවා බව$ කැ ෙෆේ ආයතනය පකාශ කෙළේය.  

 

ජනතා 	�- ෙපර�ෙ6 මැවරණ පජනතා 	�- ෙපර�ෙ6 මැවරණ පජනතා 	�- ෙපර�ෙ6 මැවරණ පජනතා 	�- ෙපර�ෙ6 මැවරණ පචාරක කා�යාල ගණනාව- පචාරක කා�යාල ගණනාව- පචාරක කා�යාල ගණනාව- පචාරක කා�යාල ගණනාව- පහාරය)ට ල- M 	නාශ 	ය හාරය)ට ල- M 	නාශ 	ය හාරය)ට ල- M 	නාශ 	ය හාරය)ට ල- M 	නාශ 	ය Phot o Lanka Tr ut h( :  ) 

 
ෙකෙසේ ෙවත$ එ,ල * පහාර Vසා එ-ස$ ජාක ප-ෂයට සහ ජනතා 	�- ෙපර�ණට අවසර ල$ කා�යාල ගණනව$ 

(එජාප 163 , ජ	ෙප 73 ) පව$වාෙගන යාමට ෙනොහැB 	ය”. 

http://www.colombopage.com/archive_14B/Sep08_1410153162CH.php (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-08/27/c_133590700.htm (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

http://cmev.wordpress.com/ (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7591:president-is-the-biggest-obstacle-for-free-

and-fair-election--jvp-&catid=36:top-stories&Itemid=124   (අවස� @+0� >නය 2014 සැY 14) 


