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ජනමාධ්යිවේීන්, වෘත්තීය සමිති ක්රි යාකාන් සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයි් ජනාධිපතිවරණ කාල සීමාව 

තුළ අදහස් ප්රාකාශ කිනවම් නිදහස මර්දනය කිනම පිළිබදව  විවරෝධ්යතාවයක (ඡායාරූපය - 2014 වදසැම්බර් 12  

විකල්ප )  
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ආවරණය කළ සිදුවීම්  
වමම කළාපය 2014 වනොවැම්ර් 22 දින සිට 2015 ජනවාරි 31 දක්වා සිදුවීම් සහ පහත දැක්වවන උප මාතෘකා 

යටවත් ජනාධිපතිවරණ කාල සීමාව තුළ වාර්තා වූ මැතිවරණ ප්රාචණ්ඩ ක්රි යා සිදුවීමද ආවරණය කරයි.  

 

 
 

A. ඝාතන, වවඩි තැබීම්, පහර ීනම්    

B. මරණ තර්ජන සහ වවනත් තර්ජන  

C. නිවාස, පක්ෂ කාර්යාල, වවළද ආයතන සහ වාහන වලට පහර ීනම  

D. රැස්වීවම් සහ අදහස් ප්රාකාශ කිනවම් නිදහස උල්ලංඝණය කිනම්    

E.  ඡ්ද පළ නිලධ්යාන්ට සහ මැතිවරණ නිනක්ෂකයි්ට පහරීනම්, තර්ජන සහ තහංචි  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය 1990 දී ආරම්භ කරන ලද්ෆද් විෆ ේෂෆයන් ම  වාර්ගික ගැටුම සහ යුද්ධය 
සන්දර්භෆය හි ශ්රී ලංකා ෆේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරමින් කරුණු ෆගොනු 
කිරීමටත් එම කරුණු ලිඛිත සහ වාචික මැදිහත් වීම් හරහා ප්රාාෆද්යයව, ජාතිකව සහ 

ජාතයන්තරව වාර්තා කිරීමටත් ය. එෆසේම සිය අයිතීන් නිරන්තරෆයන් සහ ක්රවමවත් ෆලස 
ෆකෆලසීමට ලක්වන අෆනක්ජන ප්රාජාවන් සමග ද ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය කටයුතු කරයි. 

වර්තමානෆේ දී ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය මැතිවරණ නිරීක්ෂණය,මාධන නිදහස සහ මානව හිමිකම් 
ආරක්ෂකයින් සම්බන්ධෆයන් සිය අවධානය ෆයොමු කර තිෆේ. ශ්රී  ලංකාෆේ ෆකොළඹ පිහිටා ඇති 

ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය  ෆද්යය ක්රි යාධරයින්, කණ්ඩායම් සහ ජාලයන් සමඟ ෆමන්ම කලාපීය සහ 
ජාතයන්තර මානව හිමිකම් ජාලයන් සමග සහෆයෝගෆයන් කටයුතු කරයි. 
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සාරාංශය: 
 

2014 වර්ෂය විසම්මුතිය මර්දන කිනම්  බහුල වලස අත් දුටු වර්ෂයක් විය. ඉ් පසු, හිටපු ජනාධිපති මහි්ද 

රාජපක්ෂ වේ ඉල්ලීම මත 2015 ජනවාරි 8 වන දින ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වවන බව මැතිවරණ 

වකොමසාරිස්වරයා නිවේදනය කවළේය. දින කිහිපයකට පසු, ජාතික ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුණ නිවයෝජනය 

කරමි් තමා විපක්ෂවේ වපොදු අවේක්ෂකයා වලස ජනාධිපතිවරණයට තරග කරන බව එවකට රාජපක්ෂ 

රජවේ වසෞඛ්යිය අමාතිවරයා සහ ශ්රීs ලංකා නිදහස් පක්ෂවේ මහ වල්කම් වූ මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතා 

නිවේදනය කවළේය.  

 

 

එතැ් පට්, වේශපාලඥවයෝ විශාල පිරිසක් පාලක එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යාය හැර දා සිරිවසේන මහතාට 
සහය දක්වන බවට ප්රාතිඥා දු්හ.  ප්රාධ්යාන විපක්ෂය වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ප්රාමාණවය් ුඩඩා ුවවත් විශාල 
බලපෑමක් ඇති කළ හැකි ජාතික වහළ උරුමය සහ ප්රාජාත්්ර්වාීන පක්ෂය ද වපොදු අවේක්ෂකයා වවත 
සහවයෝගය පළ කළහ. ග්රාාමීය ය සිංහල වබෞේධ්ය ප්රාජාව වකවරහි බලපෑමක් ඇති කළ හැකි ජනතා විමුක්ති 
වපරමුණද මමත්රි පාල සිරිවසේන මහතා වවත වනොකියා සිය සහවයෝගය දැක්වූවේ පැවති රාජපක්ෂ රජය 
ප්රාසිේධිවේ විවේචණනය කරමි්ය. ඉ් අනතුරුව සුළුතර ප්රාජාව් නිවයෝජනය කරන ශ්රීs ලංකා මුස්ම්ම් 
වකොංග්රාසය සහ වදමල ජාතික ස්ධ්යානය ද වුව්වේ සහවයෝගය සිරිවසේන මහතා වවත දක්වන ලීන.  
නීතීඥවරු, විශ්ව විදිාල ආචණාර්යවරු්, කලා කරුව්, රාජි වනොවන සංවිධ්යාන සහ ප්රාජාව් වවත බලපෑමක් 
ඇති කළ හැකි වබෞේධ්ය සහ ක්රි ස්තියානි ජකජකවරු්ද රහසි් වම්ම විවෘතව ද සිරිවසේන මහතාවේ මැතිවරණ 
විාපාරයට සහය දැක්වීමට ආරම්ක කළහ.  
 
එනයි්,  රාජපක්ෂ කදුවරට සිය මැතිවරණ විාපාරය වගන යාම සදහා ඉතිරිවූවේ රාජි මාධ්යි, රාජි සම්පත්, 
ආරකංෂක අංශ, වපොලීසිය සහ වසසු රාජි ආයතනය්ය.  වමම වාර්තාවේ අවධ්යාය වයොමු කර්ව් 
රාජපක්ෂක කදුවර විසි් රාජි සම්පත් අපවයෝජනය කළ ආකාරය පිළිබදව වනොව මැතිවරණය ප්රාකාශයට පත් 
කළ දින සිට විපක්ෂ වේශපාලන පක්ෂ මුහුණ දු් මර්දනය් පිළිබදවයි. ප්රාධ්යාන විපක්ෂවේ ජනාධිපතිවරණ 
අවේක්ෂක සහ වහුවේ ප්රාධ්යාන ආධ්යාරකරුව් වදවදනා, විපක්ෂ නායකවරයා සහ හිටපු ජනාධිපතිවරිය යන අය 
පහරීනම් වලට බදු් වූහ. මැතිවරණය හා සම්බ්ධ්ය ප්රාචණ්ඩක්රි යා වහේතුවව් අවම වශවය් පුේගලය් 
වදවදවනුඩ මරණයට පත් වී ඇති තර තවත් වබොවහෝ පිරිසක් තුවාල ලැබූහ. තවත් වබොවහෝ පිරිසකට මරණ 
තර්ජන එල්ල විය. විපක්ෂ වේශාපාලඥයි්ට සහ ආධ්යාරකරුව්ට අයත් පක්ෂක කාර්යාල, නිවාස, විාපාරික 
ස්ථාන සහ වාහන වලට පහරීනම්ද ගණනාවක් වාර්තා විය. ඡ්ද පළ නිලධ්යාන් සහ මැතිවරණ නිනක්ෂකයි් 
වවතද තර්ජන එල්ල විය. වජිෂ්ජ ජනමාවධ්යිේීන් ප්රාශ්න කිනම් සහ මරණ තර්ජන වලට වගොදුරු විය. වපොදු 
අවේක්ෂකයා වවත සහය පළ කළ කලාකරුව් සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයි් ද විවිධ්ය පහරීනම් වලට 
වගොදුරු වූ අතර වුව් වවත තර්ජනද එල්ල විය.  
 
 
මැතිවරණ දිනය වන තුරුම වමවසේ ප්රාචණ්ඩ ක්රි යාවලට වගොදුරු වූ  බහුතරය වූවේ වපොදු අවේක්ෂකයා වවත 
සහය දැක්වූ පිරිස්ය. මරණ තර්ජන , බිය ගැ්වීම් සහ සිදු වූවා යැයි කියන, ප්රාචණ්ඩක්රි යා ෂණෂණ සහ දුරාචණාර 
පිළිබදව එල්ල කරන පදනම් විරහිත වචණෝදනා පිළිබදව මැතිවරණය අවස් වී දින කිහිපයකි් පසු හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාවේ ප්රාධ්යාන වපවළේ ආධ්යාරකරුව් පැමිිළළි කවළේය. මි් එක් අවයුඩ වූවේ පාර්ම්වම්්තු 
ම්ත්රීවවරවයුඩ වන හිටපු ජනාධිපතිවරයාවේ පුත් නාමල් රාජපක්ෂය. හිටපු ජනාධිපති රාජපක්ෂවේ 
ආධ්යාරකරුව්ට සහ වේපල වලට ප්රාහාර එල්ල විය. රාජපක්ෂ රජය යටවත් වදෝශාභිවයෝගයක් මගි් විවස්ථා 
විවරෝධීව තනතුවර් පහ කළ  ශ්රීs ලංකාවේ 43 වන අග විනිසුරුවරිය නැවත වසේවවේ පිහිටුවීමට නීතීඥවරු 
සහ සිවිල් සමාජ සංවිධ්යාන කළ විවරෝධ්යා විාපාර සති කිහිපයක් ඇතළත සමත් විය.  

 
මැතිවරණවය් අනතුරුව වදමල ජාතික ක්රි යාකාන් හුහුබැද යාම පිළිබද හුදකලා සිදුවීම්  උතුරු ප්රාවේශ වම්් 
වාර්තා විය. වකවසේ වවතත් ජනවාරි මාසය අවස් කාගය වන විට ශ්රීs ලංකාව තුළ විසම්මුතිය මර්දනය කිනම 
2014 වර්ෂයට සාවේක්ෂව විශාල වලස පහල වගොස් තිබුිළ.  
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මැතිවරණ ප්රාචණ්ඩ ක්රි යා නිනක්ෂණ මධ්යිස්ථානය විසි් නිුඩත් කළ වපෝස්ටරය  

  

A.  ඝාත , නවඩි තැබීම් සහ පහරදීම්   

 

1.  ජනවාරි 11 :  ව ප්රcජාත්ත්රoවාදී නපරුණන  ආාාරකුවව්ත  පහරදී   

ජනාධිපති මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ පහර කෑමට ලක් විය. වමවසේ පහර කෑමට ලක්වූ වජයරත්නම් 

නැමැත්තා  කියා සිටි පරිදි  වදමල මක්කල් විේතලායි පුම්කාල් පක්ෂවේ (TMVP) ආධ්යාරකරුව් විසි් තියුණු පිහියකි් 

වහුවේ අත කපා තර්ජනය කර සිරිවසේන මහතාවේ ආධ්යාකරකරුව් වහළි කරන වලස බල කර ඇත.  (CMEV) 

 

2.  ජනවාරි 11 : එජාප රථ වපළට ප්රාහාර   
එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ ප්රාාවේශීය නායක ඒ.ජී විවේතුංග ගම් කළ රථ වපළකට මහනුවර පාත දුම්බර ප්රාවේශවේීන 

ප්රාහාරයක් එල්ල විය. ජනාධිපති මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතා ඇමතූ රැස්වීමකට සහකාගී වී ආපසු යන අතරතුර වමම 

ප්රාහාරය එල්ල වී ඇත. විවේතුංග මහතාට අනුව එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ප්රාාවේශීය සකා ම්ත්රීවවරවයුඩවේ 

ආධ්යාරකරුව් 30ක් පමණ බස් රථය නවත්වා වමවසේ පහර ීන ඇත. පහරීනවම් තුවාල ලැබූ පුේගලය් 9 වදවනුඩ 

ජම්බුගස්පිටිය වරෝහලට ඇතුළත් කර තිබූ අතර පසුව වුව් වේරාවදිළය මහවරෝහල වවත මාරු කර යැවිිළ. CIB 

11169/130 යන අංකය යටවත් වපොම්ස් පැමිිළල්ලක් වගොනු කර ඇති අතර සිදුවීමට අදාල සැක කරුව් තිවදවනක් 

අත්තඩංගුවට ගත් බව වත්වත්ගම වපොලීසිය පැවසුවේය. තුවාල ලැබූ පුේගලය් 8 වදවනුඩ වේරාවදිළය වරෝහවල් 

ප්රාතිකාර ලබන බව වාර්තා විය.  (CMEV) 

 

3.  ජනවාරි 10 : ගැටු කදී එජාපනේ ආාාරකුවනවක්  ුව , තිනෙන ක්  තුවාල  
එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන වේ.ආර්. සරත් නැමැත්තා සහ වහුවේ පු්ර්යාව හමු වීම සදහා 

වර්ණුඩලසූරිය මංජුල ප්රාස්න ඇතුළු එජාපවේ ආධ්යාරුඩව් 6 වදවනක් බංලගාවදිළය සිට කඹුරුපිටිය දක්වා 

වාහනයකි් ගම් කර ඇත. එහිීන වදපිරිස අතර ගැටුමක් ඇති වී මංජුල ප්රාස්නවේ හිසට තුවාල සිදු වූ අතර හලාවත මහ 

වරෝහවල්ීන එහු මිය ගිය බව පසුව වාර්තා විය. (CMEV) 

 

4.  ජනවාරි 10 : එජනිස ආාාුවකුවනවකුනේ පවුනේ අය  පහර නෙයි  
වාහන 10 – 12කි් එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන සුනිත් ගුණවසේකරවේ නිවසට පැමිිළ 

පිරිසක් විසි් වහුවේ බිරිදට සහ මවට පහර ීන ඇත. CIB III 107/135 යන අංකය යටවත් ජා ඇල වපොලීසිවේ වම් 

පිළිබදව පැමිිළල්ලක් වගොනු කර ඇති අතර පහරීන සිදු කවළේ එජාප නාගරික ම්ත්රීව අ්ජු බව පැමිිළල්වල් සදහ් කර 

ඇත.  

  

5. ජනවාරි 08 : කා්තතාව්ත නෙනෙන කු  පහර නේ   
එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ හිටපු  සහ වහුවේ ආධ්යාරකරුව් පිරිසක් විසි් යටියන ප්රාාථමික විදිාලය අසල ීන 

(ඡ්ද මධ්යිස්ථාන අංක 51) කා්තාවකට පහර ීන ඇත. වම් පහර ීනම සිදුවී ඇත්වත් ජනවාරි 08 වන දින පස්වරු 01.00ට 
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ඉ්ව ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වක්්ද්රtය  

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

පමණය.  නිවයෝජි අමාතිවරයා සහ වහුවේ ආධ්යාරකරුව් වාහන 07කි් ප්රාවේශය වටා සැරිසැරූ බවද වාර්තා විය.  

(CMEV) 

 

6.  ජනවාරි 08 : ශ්රීrලුුණනොො පහර දී ය ය ග්තවයි  
ශ්රීs ලංකා මුස්ම්ම් වකෝග්රාසවේ සාමාිකක තල්හා මහතාට හිටපු අමාති ඒ.එල්.එම් අතුල (ජාතික වකෝග්රාසය) විසි් 

අක්කමරපත්තු ප්රාවේශවේීන පහර ීන ඇත. වම් පහරීනම පිළිබදව තල්හා මහතා විසි් වපොම්ස් පැමිිළල්ලක් වගොනු කර 

ඇත. (CMEV) 

 

7.  ජනවාරි 07 : නවඩි වැදුණු තුවාල නහේතුනව්ත  ව ප්රcජාත්තතවාදී නපරුණන  ආාාරකුවනවක් ියය යයි  

2015 ජනාධිපතිවරණවේ පළමු මරණය මැතිවරණට දිනකට වපර සිදුවිය. ජනවාරි 05 වන සදුදා උදෑසන රත්නපුර 

කහවත්ත ප්රාවේශවේීන සිදුවූ වවඩි තැබීමකීන බරපතල වලස තුවාල ලැබූ ශා්ත වදොඩංවගොඩ මහතා සවස 03.05ට පමණ 

රත්නපුර වරෝහවල්ීන මිය ගිවේය. හිටපු බලශක්ති අමාති වප්රාේමලාල් ජයවසේකර, හිටපු අමාති නිල්ත ජයවකොඩි සහ 

ප්රාාවේශීය සකා සකාපති විකර දර්ශන ද සිල්වා යන පුේගලය් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පැල්මල්ල්ල මවහේස්්ර්ාත් අධිකරණය 

විසි් වවර්තු නිුඩත් කළ නමුත් ජනවාරි 07 වන දින වන තුරුත් කිසිවවුඩ අත්අඩංගුවට වගන වනොතිබිිළ. (CMEV) 

 

8.  ජනවාරි 05 :  වවඩි තැබීමකීන තිවදවනුඩට තුවාල  
වපොදු අවේක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතා විසි් ඇමතීමට නියමිතව තිබූ රැස්වීමක් සදහා භූමිය සකස් කරමි් සිටි 

එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ ආධ්යාරකරුව් පිරිසකට නාදුනන පිරිසක් විසි් වවඩි තබන ලීන. වපොම්ස් ස්ථානාධිපති 

එල්.පී.වක් රාජම්ත්රීව මහතා පැවසූ ආකාරයට වමම වවඩි තැබීවම් පුේලය් තිවදවනුඩ තුවාල ලබා ඇත. වමවලස 

තුවාල ලබා ඇත්වත්  ඩී.අයි.ඩබ්. කරුණාදාස රණසිංහ, එච්. හුවසේ් දුල්ෂා් සහ සම්ත වදොඩංවගොඩ යන අය වන අතර 

වමොුව් රත්නපුර වරෝහවල් ප්රාතිකාර ලබා වගන ඇත.  (CMEV) 

 

9.  ජනවාරි 05 : එජාප සාමාිකකවයුඩට පහර වේ  
එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ සාමාිකකවයුඩ වන විකර මවනෝේ මහතා ට ජනවාරි 05 වන දින ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇති අතර 

පසුව ඒ මහතාව හලාවත වරෝහලට ඇතුළත් කර ඇත. එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආරච්චිකට්ටුව ප්රාාවේශීය 

සකාවේ සකාපතිවරයාවේ රියැදුරු විසි් තමාට ආරච්චිකට්ටුව වපොදු වවළද වපොළ අසලීන  තමාට පහර දු් බව වහවතම 

වරෝහල් වපොලීසියට ලබා දු් ප්රාකාශවේ සදහ් විය. (CMEV) 

 

10.  ජනවාරි 05 :  ව ප්රcජාත්ත්රoවාදී නපරුණන  කාර්යාලනේ ැදදී සිි  ුදේගලය්ත  තර්ජ    

මඩකලපු දිස්ත්රි ක්කවේ වාලච්වච්මන ප්රාවේශවේ කරුවක්වකනි කලවානි මාර්ගය අසල පිහිටුවා තිබුණු නව 

ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් කාර්යාලවේ රැීනසිටි පුේගලය් ට  තමිල් මක්කල් විදුතලායි පුම්කාල් පක්ෂවේ (TMVP) 

නායක පිල්ලයා් වහවත් චණ්ද්රtකා්ත් විසි් තර්ජනය කළ බවට වචණෝදනා එල්ල විය. වහු විසි් නව ප්රාජාත්්ර්වාීන 

පක්ෂවේ පී. සුලක්ෂා් මහතාට මරණ තර්ජන එල්ල කළ බවද වාර්තා විය. වමම තර්ජන එල්ල කරන විට වහු සතුව 

පිස්වතෝලයක් තිබී ඇති බව මැතිවරණ ප්රාචණ්ඩක්රි යා නිනක්ෂණ මධ්යිස්ථානය වාර්තා කවළේය. (CMEV) 

 

11.  ජනවාරි 05 :  එක්සත් ජ තා නිෙහස් ස්තාා නේ ප්රcචාාරක සුිධාායක  පිහි පහර   
වකෝපායිහි නවලාර් විදිාලය අසලීන නාදුනන පුේගලය් වදවදවනුඩ විසි් ජනවාරි 05 වන දින එක්සත් ජනතා නිදහස් 

ස්ධ්යානවේ සංවිධ්යායක  38 වියැති ආරුමුගම් චණ්ද්රtුඩමාර් මහතාවේ පිටට සහ අතට පිහියකි් තුවාල සිදු කර ඇත. වමම 

සිදුවීම් සිදු වී ඇත්වත් ආස්න වශවය් පස්වරු 9.20ට පමණය. පිහි පහරට කාජනය වූ පුේගලයාව එසැනි්ම වකෝපායි 

වරෝහලට ඇතුළත් කළ  බවත් ඉ් පසු යාපනය මහ වරෝහල වවත යැවූ බවත් වකෝපායි වපොම්ස් ස්ථානාධිපති 

අයි.පී.ජයවකොඩි මහතා ප්රාකාශ කවළේය.   (CMEV) 

 

12.   2014 වදසැම්බර් 28 : විපක්ෂ ආධ්යාරකරුව් පැහර ගැනීම සහ පහර ීනම  
මඩකලපුව සිවන්ද පිටිය අසලීන වපොදු අවේක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාවේ ආධ්යාරකරුව් පිරිසකට ප්රාහාරයක් 

එල්ල වී ඇත. මඩකළපුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සිරිවසේන මහතාවේ රැස්වීමක් සදහා කටයුතු සූදානම් කරමි් සිටි 

අතර තුරු පස්වරු 3.45ට පමණ වමම පහර ීනම සිදු වී ඇත. TMVP පක්ෂවේ ආධ්යාරකරුව් පිරිසක් පැමිිළ එජාපවේ 

මඩකළපු සංවිධ්යායක වක්. වමෝග් සහ වහුවේ ආධ්යාරකරුව්ට තර්ජනය කර ඇත.  එහිීන එක් එජාප ආධ්යාරකරුවවක් 

පැහැරවගන වගොස් වදවදවනුඩට දරුණු වලස පහර ීන ඇති අතර වුව්ව පසුව වරෝගල් ගත වකරුිළ. (CaFFE) 
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13.  2014 වදසැම්බර් 27 :  විපක්ෂ ආධ්යාරකරුව් ට පහර වදයි 

රැස්වීමක් අවස් වී ත්රීව වරෝද රථයකි් ගම් කරමි් සිටි වපොදු අවේක්ෂකයාවේ ආධ්යාරකරුව් පිරිසකට උඩහවගෝඩ 

නමවනම්ය ප්රාවේශවේීන ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇත. එහිීන පුේගලය් වදවදවනුඩට දරුණු වලස පහර ීන ඇත. ඊට අමතරව, 

වපොදු අවේක්ෂකයාවේ මැතිවරණ විාපාරයට සහය දැක්වූ  මල්වත්ත ප්රාවේශවේ ප්රාබල එජාප ආධ්යාරකරුව් වදවදවනුඩ 

වන මහි්ද සහ ව්නිආරච්චි සහ වුව්වේ සගයි් තිවදවනුඩට  ආයුධ්ය රැවගන යතුරුපැදි වම්් ගම් කළ පුේගලය් 

පිරිසක් විසි් වදසැම්බර් 27 වන දින  තර්ජනය කර ඇත. පහරදු් පුේගලය් විසි් එජාප  ආධ්යාරකරුව් වවත ආයුධ්ය 

එල්ල කර වපොදු අවේක්ෂකයාවේ මැතිවරණ විාපාරයට සහය ීනවම් වළකින වලස තර්ජනය කර ඇත.  (CaFFE)  

  

14.  2014 වදසැම්බර් 21 : විපක්ෂ ආධ්යාරකරුව්ට පහර වේ  
වදසැම්බර් 24 වන දින වැල්ලම් පිටිය ප්රාවේශවේීන පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වපොදු අවේක්ෂකයාවේ මැතිවරණ රැම්යක 

වපෝස්ටර් අලවමි් සිටි ආධ්යාරකරුව් පිරිසකට වදසැම්බර් 2 වන දින සුදු වෑ් රථයකි් පැමිිළ පිරිසක් විසි් ප්රාහාරයක් 

එල්ල කර තිබුිළ. ප්රාහාරය සදහා පැමිිළ පුේගලය් ආයුධ්ය අතැතිව සිටි අතර ආධ්යාරකරුව් වදවදවනුඩට තියුණු ආයුධ්ය 

වම්් පහර ීන තුවාල සිදු කර ඇති අතර වුව් පසුව වරෝහල් ගත කර ඇත.  (CaFFE) 

 

15.  2014 වදසැම්බර් 19 : සිිධේ වැසිය්ත  පහර දී එක් ුදේගලනයකු නිුවවත් කරයි   
ජකජි අම්පිටිවේ සුමනරතන හිමිය් විසි් වමවහය වූ සිවිල් වැසිය් ක්ඩායමකට වදසැම්බර් 19 වන දින වපොලීසිය 

විසි් පහර ීන ඇත. සිය ඡ්ද අයිතිය ආරක්ෂා කරන වලස ඉල්ලමි් විවරෝධ්යතාවයක වයදුණු වමම පිරිසට පහර ීන 

ඇත්වත් මඩකළපුව වපොලීසිය ඉදිරිපිටීනය. “ප්රාවේශවේ නිවයෝජි වපොම්ස්පති න්ද මුණසිංහ සහ මඩකලපුව වපොම්ස් 

ස්ථානාධිපති ප්රාධ්යාන වපොම්ස් පනක්ෂ වයට්ටිආරච්චි  ඇතුළු වජිෂ්ජ වපොම්ස් නිලධ්යාන් ඉදිරිපිට අපිට හිරිහැර කිනම, පහර 

ීනම සහ නිරුවත් කිනම පිළිබදව දැඩි අපකීර්තියට පත්වනවා” යනුවව් සුමනරතන හිමිය් ප්රාකාශ කවළේය.   

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=116365  

 

 
එක් විවරෝධ්යතාකරුවවුඩ වපොලීසිය විසි් නිරුවත් කිනම ( ඡායාරූපය: CaFFE) 

 

16.  2014 වදසැම්බර් 09 :  විපක්ෂ ආධ්යාරකරුව්ට හිරිහැර  
වදසැම්බර් 19 වන දින මහනුවර පැවති රැළියකට සහකාගී වී ආපසු යන අතරතුර කටුගස්වතොට සමපාලම අසලීන විපක්ෂ 

ආධ්යරකරුව් පිරිසක් පහර කෑමකට ලක් වී ඇත. කැබ් රථයකි් පැමිිළ වමම පිරිස එල්ල කළ ප්රාහාරය වහේතුවව් 

පුේගලය් සිුව වදවනක් කටුගස්වතොට වරෝහලට ඇතුළත් කර තිබිිළ.  බස් රථයකි් ආපසු ගම් කරමි් සිටි 

ආධ්යාරකරුව් පිරිසකටද ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇත. (CaFFE) 

 

 

 

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=116365
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7 
ඉ්ව ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වක්්ද්රtය  

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

17.  ජනවාරි 06 : එජාප ආාාරකුවනවකුනේ පවුනේ සා ාජිකනයකු  පහරනේ   
ජනවාරි 06 වන දින පස්වරු 6.00ට පමණ එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ ආධ්යාරුඩවරුඩ වන ජානක අවබ්රත්න මහතා වසොයා 

පැමිිළ මැර පිරිසක්  ඒ මහතාවේ පුවවල් සාමාිකකය් ට පහර ීන ඇත.  (CMEV) 

 

18.  ජනවාරි 05 : එජාප සාමාිකකවයුඩට පහර වදයි   
එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ සාමාිකකවයුඩ වන විකර මවනෝේ මහතා ට ජනවාරි 05 වන දින ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇති අතර 

පසුව ඒ මහතාව හලාවත වරෝහලට ඇතුළත් කර ඇත. එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආරච්චිකට්ටුව ප්රාාවේශීය 

සකාවේ සකාපතිවරයාවේ රියැදුරු විසි් තමාට ආරච්චිකට්ටුව වපොදු වවළද වපොළ අසලීන  තමාට පහර දු් බව වහවතම 

වරෝහල් වපොලීසියට ලබා දු් ප්රාකාශවේ සදහ් විය. (CMEV) 

 

19.  2014 වනොවැම්බර් 24 : ිධපක්ෂනේ රථ නේලියක  ප්රcහාර    

එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ වයඹ පළාත්සකා ම්ත්රීව එච්.සී. අලවතුවල මහතා ගම් කළ රථ වපළක් ුඩරුණෑගල මාවතගම 

ප්රාවේශවේීන ප්රාහාරයකට ලක් වූ අතර වාහන හතරකට අලාක හානි සිදු විය. එජපාවේ ප්රාාවේශීය සකා සභිකවයුඩට එහිීන 

තුවාල සිදු වූ අතර වහුව වරෝහල ගත කරන ලීන.  (CaFFE / http://www.thesundayleader.lk/2014/11/30/election-

violence-and-violations/) 

 

20.  2014 වනොවැම්බර් 22 : විපක්ෂ ආධ්යාරකරුවවුඩට වවඩි  
මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාවේ පක්ෂ මාරුවව් සුළු වේලාවකට පසු වපොදු අවේක්ෂකයා වවත සහය පළ කිනමට 

මේවගොන ප්රාවේශවේ සංවිධ්යාන කර තිබූ උත්සවයකීන වවඩි තැබීමක් සිදුවී ඇත. හිටපු එජාප ප්රාාවේශීය සකා ම්ත්රීව චණමිල 

රණසිංහ වමම වවඩිතැබීවම්ීන තුවාල ලැබූ අතර වහුවේ හිසට වවඩි ප්රාහාර කිහිපයක් එල්ල වී තිබුිළ. එසැිළ්ම ඒ 

මහතාව නාවගොඩ වරෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර ඉ් පසු ජාතික වරෝහවල් ස්නායු පිළිබද ඒකකයට මාරු කර යවා 

ඇත.  (http://www.thesundayleader.lk/2014/11/30/election-violence-and-violations/) 

 

 

B.   රණ තර්ජ  ඇතුළු නව ත් තර්ජ   කිරීම්  

 

21. ජනවාරි 14 : හි ුද ජ ාධිපතිනේ ුද්රoයා   රණ තර්ජ   

තමාට කිසියම් පුේලවයුඩ විසි් දුරකතනවය් මරණ තර්ජන එල්ල කළ බව එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ 

හම්බ්වතොට දිස්ත්රි ක් පාර්ම්වම්්තු ම්ත්රීව, හිටපු ජනාධිපති වේ පුත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ජනවාරි 14 වන දින 

තංගල්ල වපොලීසියට පැමිිළළි කළ බව තංගල්ල වපොලීසිය ප්රාකාශ කවළේය. රාත්රීව 11.00ත් 12.00ත් අතර කාලය තුළ එක් 

අංකයකි් ඇමතුම් කිහිපයක් මගි් වමම තර්ජන එල්ල වී ඇත.  

 (http://www.dailymirror.lk/61207/namal-receives-death-threats#sthash.zEn3OX9D.dpuf) 

 

22.  ජනවාරි 13 : නේශපාලඥනයකුනේ ය රිෙ  තර්ජ    
තමා පිවිතුරු වහළ උරුමවේ වේශපාලන කටයුතු අතහැර දමා සති කිහිපයක් ඇතුළත රටි් පිටවී වනොය්ව් නම් සිය 

දරුව් වදවදනා සහ තමාව මරා දමන බවට කිසියකම් පිරිසක් විසි් සිය බිරිදට දුරකතනවය් තර්ජනය කළ බව පිවිතුරු 

වහළ උරුමවේ මහ වල්කම් උදය ගම්ම්පිළ මහතා ප්රාකාශ කවළේය.  

 (http://newsfirst.lk/english/2015/01/gammanpila-reveals-contents-telephone-call/71930) 

 

23.   ජනවාරි 11 : එජනිස ආාාරකුවනවකු  තර්ජ    
එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන අනුර බ්ඩාර විසි් එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ බී.වක්. ධ්යනුක 

මධුෂා් මහතාට තර්ජනය කර පහර ීනමට උත්සහ කර ඇත. වමම සිදුවීම සිදුවී ඇත්වත් ගවල්බිදුණුවැව එජාප පක්ෂ 

කාර්යාලය ඉදිරිපිටීනය. (CMEV) 

 

24.  ජනවාරි 10 :  ව ප්රcජාත් ්රoවාදී නපරුණන  ආාාරකුවනවකු  තර්ජ    

ඩබල් කැබ් රථයකි් පැමිිළ නාදුනන පුේගලය් සිුව වදවනුඩ විසි් මහනුවර වසොක්චි ප්රාාථමික පාසල ඉදිරිපිටීන 

සුිකත් නිස්සංක මහතාට මරණ තර්ජන එල්ල කර ඇත.  සිරස ටීවී වස්වසේ මෑතකීන විකාශය ුවණු වැඩසටහනකීන 

මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතා ජනාධිපතිවරණය ජයග්රාහණය කරන බවට  මහාචණාර්ය නිස්සංක අනාවැකි පළ කර තිබුිළ. 

සිදුවීම සම්බ්ධ්යවය් 119 CIB 314/11 අංකය යටවත් වපොම්සිවේ පැමිිළල්ලක් වගොනු කර ඇත.  (CMEV) 

 

http://www.thesundayleader.lk/2014/11/30/election-violence-and-violations/
http://www.thesundayleader.lk/2014/11/30/election-violence-and-violations/
http://www.thesundayleader.lk/2014/11/30/election-violence-and-violations/
http://www.dailymirror.lk/61207/namal-receives-death-threats#sthash.zEn3OX9D.dpuf
http://newsfirst.lk/english/2015/01/gammanpila-reveals-contents-telephone-call/71930
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25.  ජනවාරි 10 :  ව ප්රcජාත්්ත්රoාදී නපරුණන  ආාාරකාරියක  තර්ජ    

ජනවාරි 9 වන දින රාත්රීව 8.30ට පමණ නව ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් එච්.එම් ප්රි ය්ති හිරුුඩමාරි මහත්මියවේ 

නිකවැරටිවේ පිහිටි නිවසට පැමිිළ නාදුනන තුවක්ුඩ කරුව් විසි්  වේශපාලන කටයුතු වම්් ඉවත් වන වලසට ඇයට 

තර්ජනය කර ඇත. සිය සැමියා සමග නිවවසේ රැීන සිටිවයීන වමම තර්ජන එල්ල වී ඇති අතර 119 අමතා සිදුවීම දැනුම් ීන 

ඇත.  (CMEV) 

 

 

 

 
බ්රිනවටෝ ප්රානා්දු වකොළඹ පැවති විවරෝධ්යතාවක් අමතමි් (ඡායාරූපය Vikalpa) 

 

26.  ජනවාරි 04 : මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයි් බිය වැේදවීම    
මානව හිමිකම් ආරක්ෂකවයුඩ වන බ්රිනවටෝ ප්රානා්දු ජනවාරි 04 වන දින සිය පුවල සමග නිවාල්වක් ගත කර ආපසු නිවසට 

පැමිවණන අවස්ථාවේ නිවවසේ වේට්ටුවේ ේලාස්ටික් බෑගයක දැමූ බහු හිසක් එල්ලා තිවබනු දැක ඇත.  වහුවේ සගවයුඩ 

වන ‘ජීවිතයට ඇති අයිතිය’ (Right to Life) සංවිධ්යානවේ වසේවක ප්රාස්න ප්රානා්දු මහතාද එවැනිම සිදුවීමක් වාර්තා කර 

තිබුිළ. 2014 වක්වතෝබර් 27 වන දින Right to Life විසි් සංවිධ්යානය කළ අතුරුදහ් වූව් සැමනවම් වැඩසටහනක්  

වමම බිය ගැ්වීමට වහේතුව වලස සැක කළ හැකි බව තම් විශ්වාස කරන බව වුවහු ප්රාකාශ කළහ. වමම 

අතුරුදහ්වූව්වේ සැමරුම පැවති කාලය ආස්නවේීන Right to Life වසේවක ම්ඩවේ සාමාිකකය්වේ සහ වසසු 

මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයි්වේ මුහුණු වල ඡායාරූප ඇතුළත් වපෝස්ටර් අලවා තිබුිළ. ‘මකර රාක්ෂවයෝ අතුරුදහ් 

වූව් විුඩණ් කයි‘  යනුවව් එම වපෝස්ටර් වල සදහ් විය. වමම සිදුවීමට අදාල මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයි් 

වදවදනාම රාජපක්ෂ රජය දැඩිව විවේචණනය කරමි් වපොදු අවේක්ෂකයා වවත  සහය දැක්වූ  වීදිවේ විවරෝධ්යය විාපරයට 

සම්බ්ධ්ය පුේගලය්ය.  සිදුවීමට අදාල කාලය සලකා බලන විට වමම බිය වැේදවීම් වලට වහේතුව වීදිවේ විවරෝධ්යය හා 

සම්බ්ධ්යව කටයුතු කිනම බව සිතිය හැකිය. (CMEV) 
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C. නිවාස, පක්ෂ කාර්යාල, නවළෙ ආයත  සහ වාහ  වල  පහර දී   

 

27.  ජනවාරි 12 : එජනිස ආාාරකුුවනවකුනේ නිවස  ගේ ප්රcහාර   
15/19සී, උඩවවල නව නගරය යන ස්ථානවේ පිහිටි එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකාරියක වන ඩී.ආර්. 

අස්තික මනුවීර වේ නිවසට පා්දර 2.00ට පමණ ගල් ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇත. ප්රාහාරය එල්ල වන අවස්ථාවේීන තමා 

සිය දරුව් වදවදනා සමග නිවවසේ රැීන සිටි බව ප්රාහාරයට මුහුණ දු් කා්තාව ප්රාකාශ කවළේය. අසල පිහිටි ඇවේ මවවේ 

නිවසට ගල් පහර එල්ල වී ඇත. (CMEV) 

 

28.  ජනවාරි 11 : එජනිස ආාාකුවනවකුනේ නිවස  තාර ප්රcහාර   
වනො 534, හුරුළුනික වැව ගවල් බිදුණුවැව දරණ ස්ථානවේ පිහිටි එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ 

වන බී.ජී. වප්රාේමචණ්ද්රt මහතාවේ නිවසට නාදුනන යතුරුපැදි වදකකි් පැමිිළ පිරිසක් විසි් තාර ප්රාහාරයක් එල්ල කර ඇත. 

රාත්රීව 10.30ට පමණ වමම ප්රාහාරය සිදු වූ ඇත.  තමා වමම සිදුවීම පිළිබද වපොම්ස් පැමිිළල්ලක් වගොනු වනොකළ බව 

වප්රාේමචණ්ද්රt මහතා CMEV වවත ද්වා ඇත.  

 

29.  ජනවාරි 11 :එජනිස ආාාරකුවනවකුනේ නිවස  තාර ප්රcහාර  
එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාර කරුවවුඩ වන වනොවයල් ඉ්දික වප්රාේමවංශ මහතාවේ නිවසට නිදුනන පිරිසක් 

විසි් තාර ප්රාහාරයක් එල්ල කර ඇත. වමම ප්රාහාරය එල්ල වී ඇත්වත් පා්දර 1.30ට පමණය. ගවල්බිදුණුවැව වපොලීසිය 

පැවසුවම් වමම සිදුවීම පිළිබද කිසිදු පැමිිළල්ලක් වගොනු කර වනොමැති බවයි.  (CMEV) 

 
විපක්ෂ ආධ්යාරකරුවවුඩට අයත් ත්රි වරෝද රථයකට ප්රාහාරයක් (ඡායාරූපය CaFFE ) 
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30.  ජනවාරි 11 : එජනිස ආාාරකුවනවක්නේ නිවස  තාර ප්රcහාරයක්  
වනො 530, හුරුළුනිකවැව, ගවල්බිදුණුවැව දරණ ස්ථානවේ පිහිටි එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ 

වන බී.වක්.ඩී. මධුෂා් මහතාවේ නිවසට නාදුනන ක්ඩායමක් විසි් තාර ප්රාහාරයක් එල්ල කර ඇත. වම් පිළිබද 

වපොලීසිවේ පැමිිළල්ලක් වගොණු කර වනොමැති බව ඒ පිළිබද විමසීවම්ීන ගවල්බිදුණු වැව වපොලීසිය. (CMEV) 

 

31.  ජනවාරි 11  : එජනිස ආාාරකුවනවකුනේ නිවස  තාර ප්රcහාර   
එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන වක්.ජී.මම්කා වේ නිවසට ද නාදුනන පිරිසක් විසි් තාර 

ප්රාහාරයක් එල්ල කර ඇත. අංක 64-6463 දරණ අංක තරහල්ව සහිත සුදු පැහැති වෑ් රථයකි් පැමිිළ වමම පිරිස විසි් 

නිවවසේ මිදුලට සහ ඉදිරිපස බිත්තියට හානි සිදු කර ඇත. වමම සිදුවීම සම්බ්ධ්යවය් වපොම්සීවේ පැමිිළල්ලක් වගොනු 

කර වනොමැත. (CMEV) 

 

32.   ජනවාරි 11 :  ව ප්රcජාත්ත්රoවාදී නපරුණන  ආාාරකුවව්තනේ නිවස  ප්රcහාර   

නව ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් ආධ්යාරකරුව් වන ඩී.එම්. ලීලාවතී සහ වක්.එම්. කරුණාරත්න යන අයවේ නිවසට 

පස්වරු 1.30ට පමණ කඩා වැදුණු පිරිසක් විසි් පහර ීන නිවැසිය්ට තුවාල සිදු කර ඇත. තුවාල ලැබූව් අතර වුව්වේ 

පුතු් වදවනොද වේ. යතුරුපැදි වම්්, යකඩ වපොළු අතැතිව පැමිිළ වමම පිරිස  නිවවසේ සිටි පුේගලය් සිුව වදනාට පහර 

ීන ඇත. වමහිීන ඇතිබූ ගැටුවම්ීන පාර්ශව වදකට තුවාල සිදු වී ඇති අතර  පහර ීනමට නතු වූ පුේගලය්වේ එක් පු්ර්වයුඩ 

වන තිස් වදහැවිරි සුනිල් වප්රාේමරත්න මහතා හිසට සිදු වූ දරුණු තුවාල වහේතුවව් කතා කිනමට වනොහැකි තත්ත්වයට පත් වී 

ඇත. ප්රාහාරයට ලක් වූ පුේගලය් වපොවලෝනරුව වරෝහල වවතද පහර දු් පිරිස වැම්ක්ද වරෝහලයට ඇතුළත් කර 

ඇත. (CMEV) 

 

33.  ජනවාරි 11 :  එජනිස ආාාරකුවනවකුනේ නිවස  ගිණි    

එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ ප්රාාවේශීය සකා ම්ත්රීව ලම්ත් ආන්ද විසි් වමවහයවනු ලැබූ එජාප ආධ්යාරකරුව් විසි් 

එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන ඌරුම්යගමවේ බ්දුල මහතාවේ නිවස ගිිළ තබා ඇත.  වමම 

සිදුවීම සිදුව ඇත්වත් පස්වරු 10.30ට පමණය. වමම සිදුවීම පිළිබද MCR 66/62 අංකය යටවත් මාදම්වේ වපොලීසිවේ 

පැමිිළල්ලක් වගොනු කර ඇත. (CMEV) 

 

34.  ජනවාරි 11 : එජනිස ආාාරකුවනවකුනේ නිවස  ගිණි   

රක්වාව් පිහිටි එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන ලයනල් ප්රානා්දු මහතාට අයත් නිවසට ගිිළ 

තබා ඇත. වමම ප්රාහාරයට නව ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් ආධ්යාරකරුව් සම්බ්ධ්ය බවට ප්රානා්දු මහතා සැක පහළ 

කවළේය. වමම සිදුවීම සම්බ්ධ්යවය් MOIB 138/62 යන අංකය යටවත් වපොම්ස් පැමිිළල්ලක් වගොනු කර ඇත. 

(CMEV) 

 

35.  ජනවාරි 11 : එජනිස ආාාර කුවනවකුනේ නිවස  ගේ ප්රcහාර   
නාදුනන ක්ඩායමක් විසි් වපොවලෝනරුවේ පිහිටි නිවාසයකට ගල් ප්රාහාරයක් එල්ල කළ බව වාර්තා විය. එක්සත් 

ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකාරියක වන අනුරාධ්යා සදමාම්වේ නිවසට වමවලස ගල් ප්රාහාරය එල්ල වී ඇත. වමහිීන 

වනොකඩවා එල්ල වූ ගල් ප්රාහාර වම්් නිවසට හානි සිදු කර ඇත. වම් සිදුවීම සම්බ්ධ්යවය් වපොම්ස් පැමිිළල්ලක් වගොනු 

කර වනොමැත. (CMEV) 

 

36.   ජනවාරි 11 : එජනිස ආාාරකුවනවකුනේ නිවස  තාර ප්රcහාර  
වනො 530, හුරුළුනික වැව ගවල් බිදුණු වැව දරණ ස්ථානවේ පිහිටි එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ 

වන එ්.එම්. නවරත්න බ්ඩාර වේ නිවසට නාදුනන පිරිසක් විසි් එල්ල කළ තාර ප්රාහාරයකි් අලාක හානි සිදු විය. 

(CMEV) 

 

37.  ජනවාරි 11 : එජනිස පක්ෂ කාර්යාලය  ගේ ප්රcහාර  
වපොවළෝනරුවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ පක්ෂ කාර්යාලයකට නාදුනන පිරිසක් විසි් ගල් ප්රාහාරයක් එල්ල 

කර තිබුිළ.  එහිීන එජනස හි දැ්වීම් පුවරු සහ බැනර් වලටද හානි සිදුවිය.  (CMEV) 

 

38.  ජනවාරි 09 :  එජනිස නේශපාලඥනයකුනේ නිවස  කඩාපනී   
වබොබී දිසානායක ඇතුළු පුේගලය් සය වදවනුඩවග් යුත් ක්ඩාමක් යටිරාවන පිහිටි වක්.වී.එස් අවබ්වික්ර ම මහතාවේ 

නිවසට වහොවර් ඇතුළු වී ඇත. අවබ්විකම මහතා එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ නායකවයකි. වමම පිරිස නිවවසේ 
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උල්මහවල් ඉස්වතෝේපුවව් නිවසට ඇතුළු වී දිසානායක මහතාවේ වැඩිමහල් පුත් නිපුන මහතාට තුවාල සිදු කර ඇති 

අතර එහිීන ඇති වූ ගැටුමකීන පහරීනමට පැමිිළ පිරිසටද තුවාල සිදු වී ඇත.  (CMEV) 

 

39.  ජනවාරි 09 : එජනිස ආාාරකාරියකනේ නිවස  කඩාපනී   
එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකාරියක වන ඒ.ජී. ඩිලානි ගයා ස්ජීවනී වේ නිවසට කඩා වැදුණු කිසියම් 

ක්ඩායමක් විසි් නිවැසියක්ට තර්ජනය කර ඇති බව CMEV වවත වාර්තා විය. වමම සිදුවීම සම්බ්ධ්යවය් EIB 

251/53 දරණ අංකය යටවත් අරගල්විල වපොලීසිවේ පැමිිළල්ලක් වගොනු කර ඇත. වමම ප්රාහාරයට නව ප්රාජාත්්ර්වාීන 

වපරමුව් ආධ්යාරකරුවවුඩ වන ධ්යර්මරත්න නැමති පුේගලවයුඩ සැක කරන බව පැමිිළල්වල් සදහ් විය.  (CMEV) 

 

40.  ජනවාරි 09 : එජනිස ආාාරකුවනවකුනේ නිවස  කඩා පනී   
එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකාරියක වන දුේග්නාරාගවේ බිවසෝ මැිළවක් වේ නිවසටද එවැනිම 

ප්රාහාරයක් එදිනම එල්ල වී ඇත. පස්වරු 09.45ට පමණ නිවසට කඩා වැදුන නාදුනන පිරිසක් විසි් වදොර ජව්ල් ඇතුළු 

වේපළ වලට අලාක හානි සිදු කර ඇත. EIB 258/55 දරණ අංකය යටවත් අරලග්විල වපොලීසිවේ පැමිිළල්ලක් වගොනු 

කර ඇත. (CMEV) 

 

41.  ජනවාරි 08 :  එජනිස ප්රcානේශීය සභා සභාපතිනේ නිවස  ගේ ප්රcහාර   
නාදුනන පිරිසක් විසි් ත්රි ුඩණාමලය ප්රාාවේශීය සකාවේ සකාපති කපිල නුව් අතුවකෝරලවේ නිවසට ගල් ප්රාහාරයක් එල්ල 

කරන ලීන.  (CMEV) 

 

42.  ජනවාරි 06 : එජාප ආාාරකුවනවකුනේ වාාපාරික ස්ථා ය  ප්රcහාර   
ජනවාරි 06 වන දින බදුල්ල හාම්ඇල පිහිටි එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන මුතුබ්ඩාර මහතාවේ 

විාපාරික ස්ථානට ප්රාහාරයක් එල්ල කර තිබුිළ. අනුරාධ්ය වහෝටලයට වදවරක්ම ප්රාහාර එල්ල කර ඇති බව මුතුබ්ඩාර 

මහතා ප්රාකාශ විසි් ප්රාකාශ කවළේය. පළමු ප්රාහාරවය් පසු වුව් සුදු පැහැති ඩිව ්ඩර් රථයක නැගී පිටව යන ආකාරය 

වහු දැක ඇති අතර වදවැනි ප්රාහාරය සිදුවී ඇත්වත් ඉ් මිනිත්තු 30කට පමණ පසුය. ප්රාහාරය සදහා පැමිිළ වාහනවේ අංක 

තහල්ව WP KB – 6570 දරණ බව වහු විසි් හදුනාවගන ඇත. ප්රාහාරය සදහා පැමිිළ පුේගලය් යකට වපොල්ලකි් 

මුතුබ්ඩාර මහතාට පහර ීන වවඩි තබා ඇත.  (CMEV) 

 

43.  ජනවාරි 06 : එජාප ආාාරකුවනවකුනේ නිවස  ප්රcහාර   
ජනවාරි 06 වන දින එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන වී. වීරසිංහ මහතාවේ ඇට්ටම්පිටිවේ පිහිටි නිවසට 

ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇති අතර එහිීන නිවවසේ වදොර ජවනල් වලට සහ වහලයටද හානි සිදු වී ඇත. අමාති ඩිලා් වපවර්රා 

යටවත් වසේවය කරන විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්යංශවේ වසේවකය් පිරිසක් වමම පහර ීනම සිදු කළ බව පහර ීනමට 

මුහුණදු් වීරසිංහ මහතා වචණෝදනා කවළේය.  

 (CMEV) 

 

44. ජනවාරි 06 : එජාප ආාාරකුවනේ නිවස  ප්රcහාර   
වබම්අත්ත එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ ස්නිවේදන අංශවේ වල්කම් එස්.එච්.ුඩමාරසිරි මහතාවේ නිවසට ජනවාරි 06 වන 

දින රාත්රීව 11.45ටප පමණ ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇත. පැමිිළල්වල් සදහ් වූ ආකාරයට වමහිීන එල්ල කළ වවඩි ප්රාහාර වම්්  

නිවසට සහ නවතා තිබූ ත්රීව වීල් රථයටද අලාක හානි සිදු වී ඇත. (CMEV) 

 

45.  ජනවාරි 06 : නවඩි තැබී කි්ත එජාප ආාාරකුවව්තනේ නිනවස් වල  හානි  
එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමාිකක සම්ත වප්රාේමසිරි සහ පක්ෂවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන ස්මයිල් වමවහොම ඩ ඩිස්තම් යන 

අයවේ නිවවස් වලට ජනවාරි 06 වන දින පා්දර ප්රාහාර එල්ල වී තිබුිළ. එහිදි එල්ල කළ ගල් ප්රාහාර සහ වවඩි තැබීම් 

වහේතුවව් නිවවස් වල බිත්ති සහ ජවනල් වලට අලාකහානි සිදු විය. වම් සිදුවීම් සම්බ්ධ්යවය් EIB 105/41 දරණ 

අංකය යටවත් වප්රාේමසිරි මහතාද EIB 105/42 දරණ අංකය වමොවහොම ඩ ඩිෂ්තම් මහතාද ප්නල වපොලීසිවේ පැමිිළළි 

වගොනු කර ඇත.   (CMEV) 

 

46.  ජනවාරි 03 : නව ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් පක්ෂ කාර්යාලයට වවඩි   

වපොවලෝනරුවේ පිහිටි  නව ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් පක්ෂ කාර්යාලයකට පස්වරු 06.00 පමණ ප්රාහාරකයක් එල්ල වී 

ඇත. ටී 56 තැවක්ුඩ රැවගන ඩිව ්ඩර් රථ 10කි් පමණ පැමිිළ 50ක්වග් පමණ යුතු ක්ඩායමක් වමම ප්රාහාරය 

එල්ල කළ බව සිේධිය ඇසි් දුටුවවක් ප්රාකාශ කවළේය. ආස්නවේ නවත්වා තිබූ යතුරුපැදියකට, වලොරියකට සහ දැ්වීම් 
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ඉ්ව ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වක්්ද්රtය  

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

පුවරු හා බැනර් වලට වමම ප්රාහාරවය් අලාක හානි සිදුවී තිබුිළ. වමම සිදුවීම සම්බ්ධ්යවය් අරලග්විල වපොලීසිවේ 

පැමිිළළි 03ක් වගොණු කර ඇත. (CMEV) 

 

47. ජනවාරි 02 :  පක්ෂය මාරු කළ එජනිස වේශපාලඥවයුඩවේ නිවසට වවඩි  
එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ වයඹ පළාත් සකා ම්ත්රීව ලක්ෂ්ම් වවඩරුව මහතාවේ නිවසට රාත්රීව 11.45ට පමණ 

වවඩි  ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇත. වමම සිදුවීම සිදුවී ඇත්වත් වවඩරුම සමතා එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානය හැර දමා 

වපොදු අවේක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාට සහය පළ කිනවම් පසුවය. හදුනා වනොගත් අංක තහල්වක් සහිත ජීේ 

රථයකි් පැමිිළ පිරිසක් විසි් වවඩරුව මහතාවේ රියදුරු සමරවකෝ්වේ අවබ්වකෝ් මහතාට වවඩි තබා තිබුිළ. වමම 

සිදුවීම අවස්ථාවේීන වවඩරුව මහතා රැස්වීමකට සහකාගී වවමි් සිට ඇත. අවබ්වකෝ් මහතා වේට්ටුව අසල වාහනයක 

හඩ ඇසීවම් ඒ පිළිබද විමසීමට යන අවස්ථාවේීන වමම වවඩි තැබීම සිදු කර ඇත. වවඩි තැබීවම් ලද තුවාල වහේතුවව් 

අවබ්වකෝ් මහතාව ුඩරුණෑගල මහ වරෝහවල්ීන සුළු ශලිකර්මයකට කාජනය වකරිිළ.   (CMEV / 

http://www.adaderana.lk/news/29287/shots-fired-at-lakshman-wendaruwas-home-1-injured)  

 

 

48.  ජනවාරි 01 :  එජාප සංවිධ්යායකවේ නිවසට ප්රාහාර   

එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ වබම්අත්ත මැතිවරණ සංවිධ්යායක බී.ඩබ්. විමල් ජයසිරි මහතාවේ නිවසට පස්වරු 06.45ට පමණ 

ප්රාහාරයක් එල්ල වූ බව වාර්තා විය. ජයසිරි මහතා ප්රාකාශ කළ ආකාරයට වහවතම පක්ෂ ආධ්යාරකරුව් තිවදවනුඩ සමග 

සාකච්ඡාවක නිරත වවමි් සිටිවයීන සය වදවනුඩවග් යුත් ක්ඩායමක් එම ස්ථානයට යතුරු පැදි වම්් පැමිණ ඇත. ටී 

56 තුවක්ුඩ රැගත් පුේගලවය් දිුව වදවනුඩ විසි් අහසට වවඩි තබා අසල තිබූ මැතිවරණ ප්රාචණාරක පුවරු ඉවත් කර  

නිවවසට ඇතුළු වී ගෘහ කා්ඩ වලට අලාක හානි සිදු කර වැදගත් ම්පි වල්ඛ්යන ද විනාශ කර දමා ඒ මහතවේ බිරිද 

ඒ.එම්.පී. ප්රි යංකා මහත්මියට පහර ීන ඇත. ප්රාහාරවය් ඇවේ නලලට තුවාල සිදු වී ඇත. වුව්වේ නිවවසේ නවතා තිබුණු 

යතුරුපැදි හතරකටද ප්රාහාරවය් හානි සිදු වී ඇත.  (CMEV) 

 

49.  වදසැම්බර් 28: එජාප පක්ෂ කාර්යාලය  පහර නෙයි 

බදුල්ල දිස්ත්රි ක්කවේ මහියංගනය මිඩහංගල හදිංවේ පිහිටි, පළාත් සකා ම්ත්රීව එම්. සූරවසේන මහතා විසි් පවත්වාවගන 

යනු ලැබූ   එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාර්යාලට ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇත. වමම ප්රාහාරය සිදු වී ඇත්වත් 28 වන දින රාත්රීව 10.00 

පමණය. රතු පැහැති ඩිව ්ඩර් රථයකි්, සුදු පැහැති  ටෘප ජීේ රථයකි් සහ නවාරා කැබ් රථයකි් පැමිිළ 15 

වදවනුඩවග් පමණ යුතු නාදුනන ක්ඩායමක් විසි් වමම ප්රාහාරය එල්ල කර ඇත. ආයුධ්ය රැගත් පුේගලය් සිුව 

වදවනුඩ විසි් අහසට වවඩි තබා කාර්යාලවේ සිටි පුේගලය් සය වදවනුඩට පහර ීන ඇත. ආබාධිත හමුදා වසබවලක් 

සහ අුවරුදු 13 සහ 15 වියැති දරුව් වදවදවනුඩ  වමම ස්ථානවේ සිට ඇත. සිරිවසේන මහතා ප්රාකාශ කළ ආකාරයට වමම 

ප්රාහාරවය් පුේගලය් පසු වදවනුඩ තුවාල ලබා ඇති අතර ඉ් එක් අවයුඩ බරපතල තත්ත්වවේ පසු වී ඇත. (CMEV) 

 

50.  වදසැම්බර් 28 : එජාප පක්ෂ කාර්යාලයට ප්රාහාර  
ගම්පහ දිස්ත්රි ක්කවේ මිනුව්වගොඩ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාර්යාලයකට පහර ීන 10×4 ප්රාමාණවේ බැනර් තුනක් සහ අඩි 

12ක් දිග යකට වපොහු හයක් වසොරා වගන ඇත.  වර්ණුඩලසූරිය වහ්රි වජෝසේ ප්රානා්දු යන අය විසි් වමම කාර්යාලය 

පවත්වා වගන යනු ලැබිිළ. (CMEV) 

 

51.  වදසැම්බර් 26 :  එජාප පක්ෂ කාර්යාලය  ප්රcහාර  
මහනුවර දිස්ත්රි ක්කවේ මනිකිට්ට ප්රාවේශවේ පිහිටි එච්.ඒ. සිසිල් ජයවර්ධ්යන මහතා විසි් පවත්වාවගන යන එක්සත් ජාතික 

පක්ෂ කාර්යාලයට නාදුනන පිරිසක් විසි් වදසැම්බර් 26 වන දින ප්රාහාරයක් එල්ල කර ඇත. ඒ අසල තිබූ වපොදු 

අවපක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාවේ බැනර් කිහිපයක්ද විනාශ කර තිබුිළ. (CMEV) 

 

52.  වදසැම්බර් 26 : නව ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් මැතිවරණ කාර්යාලයට වබෝම්බ ප්රාහාර  

එරාුවර් හි ස්දිවේම් ප්රාවේශවේ පිහිටුවා තිබුණු වපොදු අවේක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාවේ මැතිවරණ 

කාර්යාලයකට රාත්රීව 11.00 පමණ වබෝම්බ ප්රාහාරයක් එල්ල කර ඇත.  හිටපු අමාති පිල්ලයා් මහතාවේ  TMVP පක්ෂ 

සාමාිකකය් ක්ඩායමක් වමම ප්රාහාරය එල්ල කළ බව වපොලීසියට දැනුම් ීන ඇත.  (CaFFE) 

 

53.  වදසැම්බර් 24 : එජාප ප්රාධ්යාන කාර්යාලයට ප්රාහාර   
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආධ්යාරකරුව් පිරිසක් සහ  විවරෝධ්යතාවවේ නියැවලමි් සිටි Federation of National 

Organizations  හි සාමාිකකය් අතර ඇති වූ ගැටුමකි් පසුව එජාප ප්රාධ්යාන කාර්යාලය වන සිරිවකොතට ප්රාහාරයක් එල්ල 

විය. රජවේ ප්රාධ්යාන මාධ්යි ප්රාකාශකවරවයක් වන අමාති විමල් වීරවංශ වේ මූම්කත්වවය් ආයතන ගණනාවකවේ 

http://www.adaderana.lk/news/29287/shots-fired-at-lakshman-wendaruwas-home-1-injured
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එකතුවකි් සකස් ුවණු Federation of National Organizers (FNO) විසි් වමම ප්රාහාරය එල්ල කර ඇත. වමම 

ප්රාහාරය සිදුවන අවස්ථාවේීන  වපොලීසිය ඒ පිළිබද කිසිදු පියවරක් වනොගත් බව කැව ේ සංවිධ්යානය ප්රාකාශ කවළේය.  

 (CaFFE / CMEV / http://www.asianmirror.lk/news/item/5898-caffe-condemns-the-attack-on-sirikotha) 

 
 වපොහු රැගත් ප්රාහාරය සදහා පැමිිළ පුේගලය්  

(ඡායාරූපය :CMEV) 

 

54.  2014 වදසැම්බර් 23 : එජාප පක්ෂ කාර්යාලයට පහර වදයි   
පුත්තලම දිස්ත්රි ක්කවේ ආණමල්ව ප්රාවේශවේ ආඩිගම සහ පාලම වසරුකවල් හි අළුති් විවෘත කළ එජාප මැතිවරණ 

කාර්යාල වලට 23 වන දින ප්රාහාරයක් එල්ල විය. එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ වයඹ පළාත් පකා ම්ත්රීව සනත් 

නිශා්ත මහතාවේ ආධ්යාරකරුව් පිරිසක් විසි් වමම ප්රාහාරය දියත් කළ බව පාර්ම්වම්්තු ම්ත්රීව පාම්ත රංවේබ්ඩාර 

කියා සිටිවේය.  (CMEV) 

 

55.  2014 වදසැම්බර් 08 :  පක්ෂය මාරු කළ එජනිස ආධ්යාරකරුවවුඩවේ නිවසට වබෝම්බ ප්රාහාර  
එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන ජී.පී.එච්.අ්. සරත් රත්නසිරි මහතාවේ නිවසට වබෝම්බ 

ප්රාහාරයක් එල්ල විය. ප්රාහාරයට වපර සතිවේීන රත්නසිරි මහතා වපොදු අවේක්ෂ මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාවේ 

සවහෝදරවයුඩ හමු වී සිය සහවයෝගය වපොදු අවපක්ෂකයා වවත පළ කරන බව දැනුම් ීන ඇත. වමම ප්රාහාරවේ ඒ මහතාවේ 

නිවසට හානි සිදු වූ අතර විවේශයකීන සකස් කළ වබෝම්බ වකොටස් අසල තිබී පසුව වසොයා ගැිළනි.  (CaFFE) 

 

http://www.asianmirror.lk/news/item/5898-caffe-condemns-the-attack-on-sirikotha
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නිවසට වබෝම්බ ප්රාහාරයක් ( ඡායාරූපය: CaFFE) 
 

56.  2014 වදසැම්බර් 07 :  පක්ෂය  ාුව කළ එජනිස පාර්ලිනම්්තතු  ්තත්රී  නේ වාහ   ගේ ප්රcහාර  
එක්සත් ජනතා ස්ධ්යානවේ සිය එක්සත් ජාතික පක්ෂය වවත මාරු වූ පාර්ම්වම්්තු ම්ත්රීව  නීක්  ාරුක් මහතාවේ 
වාහනයට වදසැම්බර් 07 වන දින ගල් ප්රාහාරයක් එල්ල වී තිබුිළ.  ාරුක් මහතාවේ වාහනය වබොරැල්ල ප්රාවේශවේීන යතුරු 
පැදියක ගැටීවම් පසුව වමම වමම ගල් ප්රාහාරය එල් වී ඇත. වමම ප්රාහාරය වේශපාලන පදනමකි් වතොර එකක් බව 

වපොලීසිය සදහ් කවළේය.  (CaFFE) 

 

57.  2014 න ොවැම්බර් 29 : නපොදු අනපක්ෂකයානේ සනහෝෙරයා  අයත් නලොරි රථ වල  ප්රcහාර  

අරම්ය සහල් වවළද විාපාරවේ හිමි කරු වන  වපොදු අවපක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාවේ සවහෝදරවයුඩ වන 

ඩ ඩම් සිරිවසේන මහතාට අයත් වලොරි රථයකට මරදගහමුල ප්රාවේශවේීන ප්රාහාරයක් එල්ල විය. වමම වලොරිය මරදගහමුල 

සහල් වබදා හැනවම් මධ්යිස්ථානය වවත සහල් ප්රාවාහණය කරමි් සිටි අතරතුර වමම ප්රාහාරය එල් විය.  වලොරිවේ රියදුරුට 

සහ සහායකයාට යතුරු පැදි වම්් පැමිිළ මැර පිරිසක් විසි් වමම පහර ීනම සිදු කර තිබුිළ.   

 (http://www.asianmirror.lk/news/item/5321-maithri-s-brother-dudley-sirisena-s-lorry-attacked-in-

marandagahamula) 

ඩ ඩම් සිරිවසේන මහතාට අයත් සහල් ප්රාවාහණය කරමි් සිටි තවත් වලොරියක් අතරගම නවත්වා එහි යතුරු පැහැර වගන 

වගොස් ඇති බව බීබීසී සිංහල වසේවය වාර්තා කවළේය.  

 (http://www.bbc.co.uk/sinhala/sri_lanka/2014/11/141129_maithree_attack_dudley) 

 

D. ැදස්වීනම් සහ අෙහස් ප්රcකාශ කිරීනම් නිෙහස උේලුඝණය කිරීම් 

 

58.  ජනවාරි 05 :  එජාප ැදලියක  සූො ම් නවිය්ත සිි නයදී නවඩි තැබී ක්  
වපොදු අවේක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතා ඇමතීමට නියමිතව තිබූ රැම්යක් සදහා වැඩ කටයුතු සකස් කරමි් සිටි 

එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ ආධ්යකරුව් වවත නාදුනන පිරිසක් විසි් වවඩි ප්රාහාරයක් එල්ල කරන ලීන. ඩී.අයි.ඩබ් 

කරුණාදාස රණසිංහ, එච් හුවසේ් දුල්ෂා් සහ ශා්ත වදොඩංවගොඩ ය් පුේගලය් වමම ප්රාහාරවය් තුවාල ලබා 

ප්රාතිකාර සදහා රත්නපුර වරෝහලට ඇතුළත් කළ බව  බව වපොම්ස් ස්ථානාධිපති  එල්.පී.වක්  රාජම්ත්රීව මහතා ප්රාකාශ 

කවළේය. (CMEV) 

 

 

http://www.asianmirror.lk/news/item/5321-maithri-s-brother-dudley-sirisena-s-lorry-attacked-in-marandagahamula
http://www.asianmirror.lk/news/item/5321-maithri-s-brother-dudley-sirisena-s-lorry-attacked-in-marandagahamula
http://www.bbc.co.uk/sinhala/sri_lanka/2014/11/141129_maithree_attack_dudley
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

59.  ජනවාරි 02 : නපොදු අනේක්ෂකයානේ ැදලියක  ප්රcහාර  
පැල්මල්ල්ල ඩිවපෝව ආස්නවේ පැවති වපොදු අවේක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාවේ රැම්යකට පස්වරු 7.20ට පමණ 

ප්රාහාරයක් එල්ල විය.  සබරගමුව පළාත් සකා ම්ත්රීව මංජුල ඩයස් වික්ර මනායක මහතා රැම්ය අමතා අවස් වනවාත් සමගම 

මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතා වවත ගල් ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇත. ආරක්ෂක අංශ විසි් සිරිවසේන මහතාව වහාම එම 

ස්ථානවය් ඉවත් කරන ලද අතර වමම ප්රාහාරවය් තුවාල ලැබූ පැල්මල්ල්ල මැතිවරණ සංවිධ්යායක එචණ.ඩී.ඩී 

වසවනවිරත්න මහතා පසුව වරෝහල ගත කරන ලීන. වසවනවිරත්න මහතාවේ හිසට සිදුවූ සුළු තුවාල වහේතුවව් වහුව 

වරෝහල් ගත කර ඇති බව පැල්මල්ල්ල මහ වරෝහවල් ස්ථාන කාර මවදි නිලධ්යාන මවදි වරුණ සම්පත් මහතා ප්රාකාශ 

කවළේය.  (CMEV) 

 

60.  2014 වදසැම්බර් 29 : තරුණ කලාකරුව්ට ප්රාහාර  

ුඩරුණෑගල දිස්ත්රි කකවේ ුඩඹුක්ගැවට් ප්රාවේශවේීන මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාට සහය දක්වමි් ප්රාචණාරක විාපාරයක 

නිරත වූ තරුණ කලාකරුව් පිරිසකට ප්රාවේශවේ වේශපාලඥවයුඩවේ මැර පිරිසක් විසි් ප්රාහාරයක් එල්ල කවළේය. 

ජනතාව අතර අත් පත්රි කා වබදා හරිමි් සිටි අවස්ථාවේීන තම්ට වමම ප්රාහාරය එල්ල වූ බව අළුත් පරපුර නම් වූ වමම 

තරුණ කලා එකමුතුවේ මාධ්යි ප්රාකාශක උදුල් වප්රාේමරත්න මහතා ප්රාකාශ කවළේය. වමම ප්රාහරය එල්ල වන අවස්ථාවේීන එහි 

සිටි වපොම්ස් නිලධ්යාන් එය වැළැක්වීමට කිසිදු පියවරක් වනොගත් බවද වහවතම ප්රාකාශ කවළේය. “ ුඩඹුක්ගැවට් ප්රාවේශවේීන 

උවේ 11ට පමණ අපි අත් පත්රි කා වබදා හරිමි් සිටියා. පැයක් පමණ ඇතුළත එතුනට ආ මැර පිරිසක් අපට පහර දු්නා. 

වයොුව් නිළි සමනලී ව ෝවසේකා සහ ගායක ඉ්ද්රtචණාප ම්යනවේ වමම ප්රාහාරවේීන තුවාල ලැබුවා. ” යනුවව් වහු තව 

දුරටත් කියා සිටිවේය. “ අළුත් පරපුර” පවතින වේශපාලන ක්ර මයට විරුේධ්යව තරුණ කලා කරුව් විසි් පිහිටුවාගත් 

එකමුතුවක් වන අතර වුව්වේ ප්රාචණාරක විාපාරය වදසැම්බර් 29 වන දින ුඩරුණෑගලීන ආරම්ක විය.  

http://www.dailymirror.lk/59937/young-artistes-supporting-ms-attacked  

 

61.  2014 වදසැම්බර් 28 : වන ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් වේදිකාවට වවඩි  

වම් අතර, වදසැම්බර් 27 වන දින වළස්මුල්වල්ීන පැවැති සිරිවසේන මහතාවේ මැතිවරණ රැම්ය සදහා සකස් කළ  

වේදිකාවට 28 වන දින අළුයම 1.30ට පමණ  වවඩි ප්රාහාරයක් එල් විය. (CaFFE) 

 

62.  2014 වදසැම්බර් 27 : එජාප ැදලිය  ගේ ප්රcහාර    
වපොදු අවේක්ෂයා වවත සහය පල කිරිම සදහා අක්කමරපත්තු ප්රාවේශවේ සූදානම් කර තිබුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ 

රැම්යකට රාත්රීව 7ත් 8ත් අතර කාලවේීන ගල් ප්රාහාර වදකක් එල්ල විය. විපක්ෂ නායක රනිල් වික්ර මසිංහ රැළිය අමතමි් සිටි 

අවස්ථාවේීන වමම ප්රාහාරය එල්ල වී ඇති අතර වේදිකාවේ පිහිටුවා තිබුණු මයික්ර ා ා්යටද ගල් ප්රාහාර වැීන ඇත. වකවසේ 

ුවවත් වික්ර මසිංහ මහතාවේ කතාව වනොනවත්වා පැවැත්විිළ.  (CaFFE) 

 

63.  2014 වදසැම්බර් 27 : නව ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් වේදිකාවට වවඩි    

වදසැම්බර් 27 වන දින වලස්මුල්වල් පැවති රැම්ය සදහා සකස් කළ වේදිකාවට වවඩි තබා ඇත.  (CaFFE) 

 

64.  2014  වදසැම්බර් 23:   ව ප්රcජාත්ත්රoවාදී නපරුණන  නදිකකාව  නවඩි  

වදසැම්බර් 23 වන දින ඩිව ්ඩර් රථයකි් සහ වෑ් රථයකි් පැමිිළ  තුවක්ුඩකරුව් පිරිසක් වවඩි තැබීම් සිදු කළ 

බව විසි් එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ වකොවළෝනාව සංවිධ්යායක පළාත් සකා ම්ත්රීව එස්.එම්. මරික්කාර් ප්රාකාශ කවළේය. 

(CMEV) 

 

65.  2014 වදසැම්බර් 24 :  ව ප්රcජාත්ත්රoවාදී නපරුණන  නදිකකාව  නවඩි   

වකොළඹ දිස්තික්කවේ උමාගිම්ය ක්රී ඩා පිටිවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු වපොදු අවේක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන 

මහතාවේ රැම්යක් සදහා වේදිකාව සහ භූමිය සකස් කරමි් සිටි අවස්ථාවේීන කිසියම් පිරිසක් විසි් 24 වන දින එයට 

ප්රාහාරයක් එල්ල කර තිබුිළ. ජනාධිපති මහි්ද රාජපක්ෂ මහතාවේ වපෝස්ටර් ප්රාදර්ශය කළ ජීේ රථ වදකක් සහ වෑ් 

රථයක් අදාල ස්ථානය ට පැමිණ වැල්ලම්පිටිය වපොලීසියට අයත් ජීේ රථයක් අසල නවත්වා ඇත. ඉ් එක් වාහනයකි් 

බිමට බට ආයුධ්ය අතැති පුේගලවයුඩ විසි් වේදිකාව සහ එහි වහලය වදසට 17 වතාවක් පමණ වවඩි තබා  තිබුිළ. 

වැල්ලම්පිටිය වපොලීසිවේ උප වපොම්ස් පනක්ෂක වත්නවකෝ් මහතා සහ තවත් වපොම්ස් නිලධ්යාන් නව වදවනුඩ ඇතුළු 

වේදිකාව සකස් කරමි් සිටි පිරිසට වමම වවඩි තැබීම් හමුවේ දිව වගොස් සැග ව්නට සිදු විය.  (CMEV) 

 

66.  2014 වදසැම්බර් 22 :  රාජපක්ෂ විවරෝධී වීදි නාටි ක්ඩායමකට ප්රාහාර  

වීදි නාටි ක්ඩායම ඇතුළු වීදිවේ විවරෝදය විාපාරට සම්්ධ්ය විපක්ෂ ක්රි යාකාන් පිරිසකට හම්බ්වතොටීන ප්රාහාරයක් 

එල්ල විය. වමම ප්රාහාරය එල්ල කවළේ හම්බ්වතොට නගරාධිපති එරාේ රවී්ද්රt ප්රානා්දු විසි් වමවහය වූ මැර 

http://www.dailymirror.lk/59937/young-artistes-supporting-ms-attacked
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

ක්ඩායමක් විසිනි. වමහිීන එරාේ ප්රානා්දු මහතා ආයුධ්ය අතැතිව සිටි බවත් වීදිවේ විවරෝධ්යය විාපාරවේ නායකවයුඩ වන 

ජයතිකල බ්ඩාර මහතාව පැහැරවගන යාමට උත්සහ කළ බවත් වාර්තා විය.  (CaFFE) 

 

 
ප්රාහාරයට ලක්වූ ගායකවයුඩ සහ මානව හිමිනම් ආරක්ෂකවයුඩ වන ජයතිලක බ්ඩාර ව සගය් විසි් එම ස්ථානවය් ඉවත් කරන 

අයුරු  

67.  2014 වදසැම්බර් 21:  ැදලියක් සෙහා සූො ම් නවිය්ත සිි   ව ප්රcජාත්තතවාදී නපරුණන  

ආාාරකුවව්ත  ප්රcහාර 

වදසැම්බර් 24 වන දින වැල්ලම්පිටිය ප්රාවේශවේීන පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වපොදු අවේක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන 

මහතාවේ රැම්යක ජකර්ව ප්රාචණාරක කටයුතු වල නියැවලමි් වදසැම්බර් 21 වන දින වපෝස්ටර් අලවමි් සිටි පුේගලය් 

පිරිසකට සුදු වෑ් රථයකි් පැමිිළ පිරිසක් විසි් පහර ීන ඇත. ආයුධ්ය අතැතිව පැමිිළ වමම පිරිස විසි් තියුණු 

ආයුධ්යයකි් කළ පහර ීනමක් නිසා පුේගලය් වදවදවනුඩ වරෝහල් ගත වකරුිළ.  (CaFFE) 

 

68.  2014 වදසැම්බර් 18 :  වදුරඹ නව ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් වේදිකාවට ගිනි    
වපොදු අවේකෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාවේ ගාහු දිස්තික්කවේ වදුරඹ මැතිවරණ වකොට්ජාශවේ බේවේගම රැම්ය 

සදහා සකස් කර තිබුණු මැතිවරණ වේදිකාවට සහ ශබ්ද විකාශන ය්්ර්යට රජවේ වේශපාලඥවයුඩ විසි් වමවහයවන 

ලද මැර පිරිසක් විසි් ගිනි තබන ලීන.   

 (CaFFE  / https://www.ceylontoday.lk/51-80210-news-detail-maithris-wanduramba-election-stage-attacked.html) 

 

https://www.ceylontoday.lk/51-80210-news-detail-maithris-wanduramba-election-stage-attacked.html
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

 
වදසැම්බර් 18 වන දින වදුරඹ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විපක්ෂවේ රැම්යකට රජවේ වේශපාලඥවයුඩ ප්රාමුඛ්ය මැර පිරිසක් විසි්  ගිිළ 

තබා ඇත. (ඡායාරූපය: අ්තර්ජාලය) 

 

69.  2014 වදසැම්බර් 16 :   ව ප්රcජාත්ත්රoවාදී නපරුණන  නදිකකාව  ප්රcහාර   

වදසැම්බර් 16 වන දින රාත්රි වේ කඩා වැදි පිරිසක් විසි් අහංගම ප්රාවේශවේ සකස් කර තිබුණු නව ප්රාජාත්්ර්වාීන 

වපරමුව් මැතිවරණ වේදිකාව සහ සැරසිම් විනාශ කර දමනු ලැබ තිබුිළ.  වපොම්ස් නිලධ්යාන් පිරිසක් විසි් වේදිකාව 

සරසමි් සිටි පුේගලය්ට තර්ජනය කළ බව  එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ හිටපු පළාත් සකා ම්ත්රීව මමත්රීව ගුණරත්න මහතා  

ප්රාකාශ කවළේය.  (CaFFE) 

 

70.  2014 වදසැම්බර් 09 :  වන ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් රැස්වීමක් පැවැත්වීම නිසා වහෝටලයකට ප්රාහාර   

වදසැම්බර් 09 වන දින හිටපු ජනාධිපතිනි චණ්ද්රි්කා බ්ඩාරනායක මහත්මිය විසි් වමවහය වූ  රැස්වීමකට කඩා වැදි  

ඩිව ්ඩර් රථ වම්් පැමිිළ පිරිසක් විසි් රැස්වීම කඩාකේපල් කර දමන ලීන. වමහිීන වහෝටලවේ කාමර 21ක ජව්ල 

වලට හානි සිදු විය. (CMEV) 

 

71.  2014 වදසැම්බර් 08 : ැදලියකය  සූො ම් නවිය්ත සිි   ව ප්රcජාත්ත්රoවාදී නපරුණන  

ආාාරකුවව්තය ප්රcහාර    

මහනුවරීන පැවැත්වීමට සූදානම් කර තිබුණු රැම්යක වපෝස්ටර් අලවමි් සිටි නව ප්රාජාත්්ර්වාීන වපරමුව් ආධ්යාරකරුව් 

පිරිසක් වවත වදසැම්බර් 08 වන දින කල්ග්නාව ප්රාවේශවේීන ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇත. තිස් වදවනුඩවග් පමණ යුතු 

ක්ඩායමක් වමම ප්රාහාරය සදහා පැමිණ සිටි අතර  එජාප පළාත් සකා ම්ත්රීව ජයවීර බ්ඩාර වමම ප්රාහාරවය් තුවාල 

ලැබීය.  (CaFFE) 

 

72.  2014 වදසැම්බර් 08 : රාවය පුවත්පවත් කර්තෘවග් ප්රාශ්ණ කරයි    

රාජි රහස් වත්තු වසේවාවම්් ලබා ගත් වතොරතුරු මත පළ වූ ප්රාවෘත්තියක් පිළිබදව ප්රාශ්න කිනමට රාවය පුවත් පවත් 

ප්රාධ්යාන කර්තෘ නීතීඥ වක්.ඩබ්. ජනරංජන මහතා ව අපරාධ්ය විමර්ශන ඒකකය වවත කැදවා ප්රාශ්න කරන ලීන. 

ජනාධිපතිවරණවය් මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතා ඡ්ද 59%ක්ද මහි්ද රාජපක්ෂ මහතා 41%ක්ද ලබා ග්නා බවට 

පළවූ ප්රාවෘත්තික් වමම ප්රාශ්න කිනම් වලට වහේතු විය. වමම ප්රාවෘත්තිය වපොම්ස් බුේධි අංශවේ හිටපු ප්රාධ්යානී චණ්ද්රtා වාක්ෂිට 
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

මහතාට විරුේධ්යව කළ වපෞේගම්ක ප්රාහාරයක් බවට වචණෝදනා කරමි් ජනරංජන මහතාව වමවසේ ප්රාශ්ණ කිනමට ලක් 

වකරුිළ. චණ්ද්රtා වාක්ෂිට මහතා වහෝ වපොම්ස් වදපාර්තවම්්තුව අපකීර්තියට පත් වන කිසිදු කරුණක් ප්රාවෘතිවේ ඇතුළත් 

වූවේ නැත.  

 (http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7950:ravaya-editor-called-to-

cid&catid=36:top-stories&Itemid=124) 

 

 

 
රාවය කර්තෘ ජනරංජනවග් ප්රාශ්න කරයි  (ඡායාරූපය: Internet) 

 

73. 2014 වදසැම්බර් 06 :  හි ුද ජ ාධිපතිනිය  ප්රcහාර       
හිටපු ජනාධිපතිනි චණ්දිකා බ්ඩාරනායක ුඩමාරතුංග මහත්මියට සහ පළාත් සකා ම්ත්රීවනී හිරුිළකා වප්රාේමචණ්ද්රt 

වමවනවියට එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ ආධ්යාරකරුව් විසි් පහර වදන ලීන. වපොදු අවපක්ෂකයා වවත සහය 

පළ කරන රැස්වීමකයට සහකාගී වී පළාත් සකා ම්ත්රීව වමවහොම ඩ වජමිනි මාකර් ඉශ්තිකාර් මහතාවේ නිවවසේ රාත්රීව 

වකෝජනය සදහා ගිය අවස්ථාවේීන වමම ප්රාහාරය එල්ල වී ඇත. වමම පිරිස රාත්රීව වකෝජනය ගනිමි් සිටි අතරතුර එජනිස 

ආධ්යාරකරුව් අදාල නිවස වදසට හූ කියමි් ගල් ප්රාහාර එල්ල කර ඇත. ුඩමාරතුංග මහත්මිය සහ වප්රාේමචණ්ද්රt වමවනවිය 

සිය ආධ්යාරකරුව් සමග එම ස්ථානවය් වහාම ඉවත්ව යාමට සමත් විය. (CMEV)  

 

74.  2014 වදසැම්බර් 06 : රාජපක්ෂ රජය ිධනදචා ය කර  ජ  ාාානදිකනයකු  තර්ජ     
වජිෂ්ජ මාධ්යිවේදිවයුඩ සහ යාපනය වප්රාස් ක්ලබ් හි උපවේශකවයුඩ වන ආර්. දයාබර් මහතාට නාදුනන 

දුරකතනයකි් තර්ජනාත්මක ඇමතුම් ලැබී ඇත. වමම දුරකතන ඇමතුම් ලැබී ඇත්වත් රාජපක්ෂ රජවේ මර්දනකාන 

වැඩපිළිවවල විවේචණනය කරමි් පැවැත්ුවණු ජනමාධ්යිවේීන්වේ විවරෝධ්යතාවයකට සහකාගී වීමට වකොළඹ බලා එමි් 

සිටිවයීනය. ආරක්ෂක නිලධ්යාන් විසි් දයාබර් මහතාට මීය ට වපරීනද හිරිහැර සිදු කර ඇත.  

 

75.  2014 වදසැම්බර් 05 r : රාජපක්ෂ ිධනරෝධී වීික  ා ා ක ඩාය   ප්රcහාරයක්   

වදසැම්බර් 05 වන දින එේපාවල ප්රාවේශවේීන ‘වීදිවේ විවරෝධ්යය’ වීදි නාටි ක්ඩායම ප්රාහාරයකට මුහුණ දු්ව්ය. උතුරු 

මැද පළාවත් පළාත්සකා ම්ත්රීව එස්.එම්. රංිකත් සමරවකෝ් වේ ආධ්යාරකරුව් විසි් වමම ප්රාහාරය එල්ල කළ බව වීදි 

නාටි ක්ඩායම ප්රාකාශ කවළේය.  (CaFFE) 

 

76.  2014 වදසැම්බර් 05 :  එජනිස ආධ්යාරකරුවවෝ ජනමාධ්යිවේදියාට පහර ීන තර්ජනය කරති  
වදසැම්බර් 05 වන දින වීදිවේ විවරෝධ්යය වැඩසටහන ආවරණය කරමි් සිටිවයීන හිරු ටීවී හි සහ අද පුවත්පවත් අනුරාධ්යපුර 

වාර්තාකරු තිසර සමල් වසෝමරත්න මහතා ප්රාහාරයකට මුහුණ දු්ව්ය. වහුට පහර දු්ව් උතුරුමැද පළාත් සකාපති 

එස්.එම්. රංිකත් සමරවකෝ් වේ ආධ්යාරකරුව් බව වහු ප්රාහාශ කවළේය. ප්රාහාරවය්  ලද තුවාල වලට ප්රාතිකාර ගැනීමට 

එේපාවල වරෝහලට වහුව ඇතුළත් කරන ලද අතර වරෝහල් භූමියට පැමිිළ කිසියම් ක්ඩායමක් විසි් එහිීන වසෝමරත්න 

මහතාට තර්ජනය කර ඇත. තමා වරෝහවල් ඉවත්ව වනොගියවහොත් තමා ඉදිරිවේ තම වදමාපිය් මරා දමන බවට වමම 

පිරිස තර්ජනය කළ බව වහු මාධ්යියට පැවසීය.  

 (http://www.sundaytimes.lk/141207/news/journalist-allegedly-assaulted-by-upfa-supporters-

threatened-in-hospital-131557.html) 

 

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7950:ravaya-editor-called-to-cid&catid=36:top-stories&Itemid=124
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7950:ravaya-editor-called-to-cid&catid=36:top-stories&Itemid=124
http://www.sundaytimes.lk/141207/news/journalist-allegedly-assaulted-by-upfa-supporters-threatened-in-hospital-131557.html
http://www.sundaytimes.lk/141207/news/journalist-allegedly-assaulted-by-upfa-supporters-threatened-in-hospital-131557.html
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77.  2014 වනොවැම්බර් 25 :  එජාප පාර්ලිනම්්තතු  ්තත්රී නේ පක්ෂ කාර්යාලය  ගිණි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ම්වම්්තු ම්ත්රීව එම්.එම්.ඒ හලීම් වේ මාවිල්මඩ පිහිටි පක්ෂ කාර්යාලයට වමදින පා්දර 

කිසියම් පිරිසක් විසි් වවඩි තබා තිබුිළ. කාර්යාලවේ ජව්ල සහ බිත්ති වලට වමහිීන හානි සිදුවිය. හලීම් මහතා වපොදු 

අවේක්ෂක මමත්රීවපාල සිරිවසේන මහතාට ක්රි යාකාන වලස සිය සහවයෝගය ලබා දු් අවයකි. (CaFFE) 

 

78.  2014 වනොවැම්බර් 23 :  එජාප ආධ්යාරකරුව් වේ නිවවස් වලට ප්රාහාර   
මාදම්වේ මැදගම පිහිටි ප්රාබල එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආධ්යාරකරුවවුඩ වන මිල්ට් නැමති පුේගලයාවේ නිවසට මධ්යිම 

රාත්රි වය් පසුව  ප්රාහාර වදකක් එල්ල වී තිබුිළ. මැදමග පාසල් පටුමවේ පිහිටා ඇති සුවේහ් ප්රි යංකර යන අයවේ නිවසටද 

ප්රාහාරයක් එල්ල වී ඇත. වපොදු අවේක්ෂකයා වලස මමත් නපාල සිරිවසන මහතා ඉදිරිපත් වන බව නිවේදනය කළ 

වමවහොවත් වමම පුේගලය් වදවනොම රතිඤ්ඤා පුපුරවා ඇත. පා්දර 12.20 ට පමණ යතුරුපැදි වම්් පැමිිළ පිරිසක් 

විසි් සිය නිවසට වවඩි තැබූ බව මිල්ට් මහතා ප්රාකාශ කර තිබුිළ. වුව් පිටව ගිය පසු එළියට පැමිිළ නිවැසිය්ට 

වුව් නැවත වරක් වවඩි තබා ඇත. (CaFFE/ http://www.asianmirror.lk/news/item/5321-maithri-s-brother-dudley-

sirisena-s-lorry-attacked-in-marandagahamula) 

 

 

E.  ඡ්තෙපළ නිලාාරී්ත  සහ  ැතිවරණ නිරීක්ෂකයි්ත  පහරදීම්, තර්ජ  සහ තහුචි   

 

79.  ජනවාරි 08  : ඡ්තෙපළ නිලාාරී්ත  ප්රcහාර   
ගම්වපොළ ගල් විහාර වගොඩනැගිල්වල් ඡ්ද මධ්යිස්ථානවේ වසේවවේ වයොදවා තිබුණු ඡ්දපළ නිලධ්යාන්ට එක්සත් 

ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ නාගරික ම්ත්රීව දර්ශන නයනතරංග සහ වහුවේ ආධ්යාරකරුව් විසි් පහර ීන ඇත. 

ඡ්දවපට්ටි ගණ් කිනවම් මධ්යිස්ථාන වවත වගන යාමට සූදානම් කර සුළු වමවහොතකි් එස්.ජී.එච්.එම්. ජයලාල්, 

එස්.එල් බ්ඩාර, එස්. ප්රාසාේ ුඩමාර වමවලස පහරීනමට ලක් වී ඇත. (CMEV) 

 

80.   2014 ජනවාරි 07 :  ැතිවරණ නිරීක්ෂකනයකු   රණ තර්ජ   

එක්සත් ජනතා නිදහස් ස්ධ්යානවේ  ප්රාාවේශීය සකා ම්ත්රීව නිමල්සිරි විසි් CMEV මැතිවරණ නිනක්ෂක ආර්.එස්.එස් 

වදොරගමුව මහතාට තර්ජනය කර ඇත. ජනවාරි 09 වන දින  වහුවේ අතපය කඩන බවට මරා දමන බවට වමම තර්ජන 

එල්ල වී ඇත. ජනාධිපති රජපක්ෂට සහය වනොීනමත් මැතිවරණ නීනක්ෂන කටයුතු වල නිරත වීමත්  වමම තර්ජනය වලට 

වහේතු වී ඇත. (CMEV) 

 

81.  2014 වදසැම්බර් 30 :  මැතිවරණ නිනක්ෂකවයුඩට පහර වදයි   

මැතිවරණය ජයග්රාහනය කිනම සදහා උත්සහ කරන පිරිස් වදකකවේ ඡායාරූප ගැනීමට උත්සහ දැනවම්ීන  CMEV 

මැතිවරණ නිනක්ෂක වේ.පී.ඒ.එම්. ජයවසේකර මහතා පහරීනමකට ලක් විය. වමම සිදුවීවම් පසු අවස්ථා වදකකීන 

ජයවසේකර මහතාට තර්ජනය කර පහර ීන ඇත. වපොවලෝනරු වපොම්ස් ස්ථානාධිපති ජී.ඒ.එ්.එල් විවේවසේන මහතා 

හමුවේ වමම සිදුවීම පිළිබද පැමිිළල්ලක් වගොනු කර ඇත.  (CMEV)  
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