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ඉන්ව ෝම් ආයතනය 1990 දී ආරම්භ කරන ලේවේ විවශේෂවයන්ම  වාර්ගික ගැටුම සහ යුේධය සන්දර්භවය 
හි ශ්රී:ලංකා වේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරමින් කරුණු වගොනු කිරීමටත් එම කරුණු ලිඛිත 
සහ වාචික මැදිහත් වීම් හරහා ප්ර4ාවේශීයව,ජාතිකව සහ ජාතයන්තරව වාර්තා කිරීමටත්ය. එවසේම සිය 

අයිතීන් නිරන්තරවයන් සහ ක්රාමවත් වලස වකවලසීමට ලක්වන අවනක් ජන ප්ර4ජාවන් සමග ද ඉන්ව ෝම් 
ආයතනය කටයුතු කරයි. වර්තමානවේදී ඉන්ව ෝම් ආයතනය මැතිවරණ නිරීක්ෂණය,මාධ  නිදහස සහ 
මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සම්බන්ධවයන් සිය අවධානය වයොමු කරතිවේ. ශ්රී: ලංකාවේ වකො ඹ පිහිටා 
ඇති ඉන්ව ෝම් ආයතනය  වේශීය ක්රි යාධරයින්, කණ්ඩායම් සහ ජාලයන් සමඟ වමන්ම කලාපීය සහ 

ජාතයන්තර මානව හිමිකම් ජාලයන් සමග සහවයෝගවයන් කටයුතු කරයි. 
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සාරාාංශය: 

ජනාධිපති ධූර කාලය අවසන් වීමට වසර වදකකට ආසන්න කාලයක් තිබියදී මාසයක පමණ 

අනුමානයන්වගන් පසු 2015 ජනවාරි 8 වන දින ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වවන බව නිල 

වශවයන් ප්ර4කාශයට පත් විය. පක්ෂවේ ප්ර4බල සාමාිකකවයු  සහ රාජපක්ෂ ආණ්ුවවේ 

අමාත වරවයු  වූ ශ්රී: ලංකා නිදහසප පක්ෂවේ මහ වල්කම් වරයාව විපක්ෂ වේශපාලන පක්ෂ 

වලින් සැදුම් ලත් වපොදු විපක්ෂවේ ජනාධිපතිවරණ වපොදු අවේක්ෂකයා වශවයන් වතෝරා 

ගන්නා ලදී. විපක්ෂ වේශපාලන පක්ෂ සහ ඔවුන්වේ ආධාරකරුවන් මර්දනය කිරීම 

එසැනින්ම ආරම්භ විය. සිය පක්ෂය, පාලක සභාග ආණ්ුවවේ අමාත  පදවි ඉල්ලා අසප වන 

බව ප්ර4කාශ කර දින කිහිපයකින්, විරසක වූ මැර කණ්ඩායමක් විසින් ජාතික වහල උරුමවේ 

නායක අතුරලිවේ රතන හිමියන්වේ පන්සල වට කරන ලදී. ආරක්ෂක රථ වප කට එල්ල වූ 

ප්ර4හාරයක් අවසපථාවේදී ප්ර4ධාන විපක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ ප ාත් සභා 

මන්ත්රීුවරවයු වේ හිසට වව ත තබන ලදී. ජනාධිපති සවහෝදරයන් වන ආරක්ෂ අමාත ංශ 

වල්කම් වගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත  බැසිල් රාජපක්ෂවේ අණ 

යටවත් ඍජුව පාලනය වන බුේධි අංශ සහ වපොලිසප නිලධාරීන් විසින් උතුරු නැවගනහිර  

සිවිල් සංවිධාන වල බිම් මට්ටවම් වදම  සාමාිකකයන් පාලක පක්ෂවේ පැත්තට නම්මවා 

ගැනීමට උත්සහ කරන බව පුවත්පත් වාර්තා කව ේය. රැදවුම් භාරවේ සිටින සිය පුත්රමයා නිදහසප 

කර ගැනීමට අවශ  නම් පාලක පක්ෂය වවත මාරු වන වලස එක් නගර සභා සමාිකකවයු ට 

පවසා ඇත. උතුවර් වමන්ම දිවයිවන්  වසසු ප්ර4වේශ වලදී ද  අදහසප ප්ර4කාශ කිරීවම් නිදහස 

තර්ජනයට ලක්විය. වනොවැම්බර් 22 වන දින ජනාධිපතිවරණ වපොදු අවේක්ෂකයාවේ ප්ර4ථම 

රූපවාහිනී සාකච්ඡාව  රූපවාහිනී වසේවා සපයන  වපෞේගලික ආයතනයක් මගින් අවහිර කරන 

දී. පවතින රජය සහ ජනාධිපතිවරයාව දැ තව විවේචනය කරන ජනතා විමුක්ති වපරමුණ සදහා 

ඉඩ ලබා වනොවදන වලස බුේධි අංශ නිලධාරීන් විසින් යාපනය පුවත්පත් සංසදය  වවත 

තර්ජනය කව ේය. යුධ හමුදාව විසින් උතුවර් වදමල ජනමාධ වේදීන්ව බියගැන්වීම් වලට සහ 

ප්ර4ශපණ කිරීම් වලට ලක් කරන බවට සහ  යාපනවේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිූ  පුුණණු 

වැඩමුළුවක් අවලංගු කිරීමට බල ක  බවට වදමල පාර්ලිවම්න්තු මන්ත්රීුවරවයක් වචෝදනා 

කව ේය. වකොමියුනිසපට් පක්ෂය විසින් ප්ර4කාශයට පත් කරන ඇත්ත පුවත්පත් කාර්යාලය 

පක්ෂවේ ඉහල නිවයෝගයක් අනුව වනොවැම්බර් 7 වන දින සීල් තැබුණු අතර පුවත් පත වබදා 

හැරීම නවත්වන ලදී.  

පැහැරවගන වගොසප අතුරුදහන් කර ඇති මධුෂපක හැරිසප ද සිල්වා මහතාවේ බිරිද වන මයුරි 

ඉවනෝකා ජයසිංහ වමවනවිය වනොවැම්බර් 1 වන දින අනුරාධපුර නගරවේදී කිසියම් පිරිසක් 

විසින් පැහැරවගන යන ලදී. ඇය සිය සැමියාවේ අතුරුදහන් වීම පිළිබද යුක්තිය සහ 
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ඉන්ව ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වක්න්ද්රාය   

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

සාධාරණය ඉල්ලා සටන් කරන්නියකි. පසුගිය මාස කිහිපය තු  අවසපථා කිහිපයකදීම තර්ජන 

වලට ලක් වී ඇත. අධ ාපනය වපෞේගකරකරණයට විරුේධව අත්සන් එකතු කරමින් සිටි 

අන්තර් විශපව විද ාලය ය ෂ්ෂ බල මණ්ඩලවේ ෂ්ෂ යින්ට නාමල් රාජපක්ෂ විසින් 

වමවහයවනු ලබන නිල් බලකාය විසින් පහර වදන ලදී.  

 

වපර වසර වලදී වමන්ම වදම  ඊලාම් විමුක්ති වකොටි සංවිධානවේ දිනය වහවත් මහා වීර 

දිනය (වනොවැම්බර් 27) සහ එල්.ටී.ටී.ඊ නායක වේලුපිල්වල් ප්ර4භාකරන්වේ ජන්ම දිනය 

(වනොවැම්බර් 26) දක්වා දක්වා කාලය තු  උතුවර් සහ නැවගනහිර ආරක්ෂ අංශ විසින් වදමල 

ජනතාව දැ ත පාලනයකට ලක් කරන ලදී. වනොවැම්බර් 3 වන දින යාපනය විශපව විද ාල 

ආචාර්යවරුන්වේ සංගමවේ සභාපති සහ ෂ්ෂ  ක්රි යාකාරීන් සිවු වදවනු  වවත මරණ තර්ජන 

සහිත වපොසපටර් විශපව විද ාල මිමියට නුදුරු සපථානයක අලවා තිබිි. වනොවැම්බර් 27 වන 

දිනට වයදී තිබුි මහා වීර දිනය සැමරීම සදහා වන ඕනෑම වැඩසටහනක් නවත්වා දැරීම 

මූලික අරමුණ කර ගත් නව  ‘නිරීක්ෂණ මධ සපථාන’ වදකක් යාපනය විශපව විද ාලය අසල 

ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා විය. ආරක්ෂ හමුදාවන් ඉදිරියට පැමිණ විශපව විද ාල ප්ර4ජාව වවත 

එල්ල කරන ලද බල කිරීම් වලින් පසුව යාපනය විශපව විද ාලය වනොවැම්බර් 26 වන දින සිට 

වදසැම්බර් 1 වන දින දක්වා නිල වශවයන් වසා තැබිි.  විශපව විද ාලවේ ප්ර4ධාන වගට්ටු 

වදවකහි පාලනය සියතට ගත්  ආයුධ රැගත් ආරක්ෂක හමුදා නිලධාරීන් සිය ගනණනක් විසින් 

ෂ්ෂ යන්ට වන්වාසිකාගාර ඇතුළු විශපව විද ාල මිමිවයන් ඉවත් වන වලසට අණ ක  බව 

වාර්තා  විය. වනොවැම්බර් 27 වන දින විශපව විද ාල මිමිවේ රැදී සිටි ෂ්ෂ යන් සහ 

ආචාර්යවරුන් පිළිබද වාර්තාවක් ලබා වදන වලස වපොලිසප ත්රමසපත විමර්ශන අංශය  විසින් විශපව 

විද ාල ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට අණ දුන් බව වාර්තා විය. මහාවීර දිනය වවනුවවන් වැඩ කරන 

ෂ්ෂ යන්  හදුනා ගැනීම සදහා ත්රමසපත විමර්ශණ අංශයට සහවයෝගය ලබා වදන වලස  විශපව 

විද ාල පරිපාලනය වවත ද දැනුම් දී තිබුි. එදිනම විශපව විද ාල මිමිය තු  ඇති විනාශ වී ගිය 

විරයන්වේ සැමරුම් සපමාරකය ඉදිරිපිට ආරක්ෂක හමුදාවන් වයොදවා තිබුණු අතර අවට 

ප්ර4වේශයන්වල පරීක්ෂා කිරීම් සහ ආරක්ෂාව තර කර තිබුි.  

 

වකොටි නායක ප්ර4භාකරන්වේ ජන්ම දිනය සැමරුවේ යැයි වචෝදනා කරමින් බුේධි අංශ 

නිලධාරීන්  විසින් උතුවර් ප්ර4ධාන වපව ේ පුවත් පතක් වන උදයන් පුවත් පත පිළිබදව 

පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන බව වාර්තා විය. මහා වීර දිනය සදහා මුද්රාණය ක  

වපෝසපටර් ලග තබා ගත්තැයි යන වචෝදනාව මත තරුණ වදම  ක්රි යාකාරිකවයු වගන් 

වපොලිසප ත්රමසපත විමර්ශන අංශය විසින් ප්ර4ශපන කරන ලදී. වනොවැම්බර් 25 වන දින රාත්රිපවේ 

වසොල්දාදුවන් විසින් ඔුණව අත්අඩංගුවට වගන ඇති බව වාර්තා විය. වනොවැම්බර් 26 වන දින 
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සවසප වරුවේ ශ්රී: ලංකා ආරක්ෂක හමුදාවන් විසින් වදමල ජනතා ජාතික වපරමුවණහි 

කාර්යාලය වට කර එහි වදොරටුව අසල බුේධි අංශ නිලධාරීන් රදවා තිබුි. වනොවැම්බර් 25 

වන දින ත්රිපු ණාමලය බටහිර මුරර්හි මුන්නම්වපොඒඩ්වවඩඩහි පිහිටි පිල්වලයාර් හින්දු 

වකෝවිල වවත පූජාවක් සදහා පැමිි බැතිමතුව බුේධි අංශ නිලධාරීන් විසින් ප වා හැර 

ඇත්වත් ඔවුන් මිය ගිය වකොටි වීරයන් වවනුවවන් පූජා පැවැත්වීමට පැමිණ ඇති බව  

පවසමිනි. හමුදාව විසින් පූජාවන් සදහා වයොදා ගන්නා වපොංගල් කිරිබත් පිසීමට බැතිමතුන් 

විසින් සකසප කරවගන තිබුණු මුට්ටිය බිද දමා ඇත.  

 

වනොවැම්බර් 12 වන දින රාත්රිපවේදී නාදුනන තුවක්කරුවවු  විසින්  මන්නාරම දිසපත්රිපක්කවේ 

වවල්ලන්ු ලම් ප්ර4වේශවේදී පුේගලවයු ට වව ත තබා ඝාතනය කරන ලදී. වමවසේ මරා දමා 

ඇත්වත් නගුවල්ශපවරන් ක්රි ෂපණසාමි නැමතා 34 හැවිරිදි පුේගලවයකි. වමොුණ ශ්රී: ලංකාව පිළිබද 

එක්සත් ජාතීන්වේ පරීක්ෂණය සදහා වතොරතුරු ලබා දීමට වදම  ජනතාව ඩධර්යමත් ක  

පුේගලවයු  බව වාර්තා විය.   ප්ර4වේශවේ පුනුරුත්තාපනය වනොලැූ  එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාිකකයන් 

සහ ඔවුන්වේ ආධාරකරුවන් පිළිබද වතොරතුරු ලබා දීම සදහා බුේධි අංශ නිලධාරීන් හමු වීම 

වමොුණ විසින් ප්ර4තික්වෂේප කිරීම වමම ඝාතනයට තවත් වහේතුවක් වලස ජනමාධ  වපන්වා 

දුන්වන්ය. 

 

ඇතැම් සිදුවීම් පිළිබද පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව වපොකරසිය පැවසුවත් සැබෑ ප්ර4ගතියක් 

පිළිබද කිසිදු වාර්තාවක් වනොමැත. දුවවම් වනොලබන පරිසරය තමවත් රජයමින් සිටී. 

හමුදාවන් විසින් සිදු කරනු ලබන අපවයෝජනයන් පිළිබදව කිසිදු පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර 

ඇති බව වනොවපවන්.  
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ශ්රීi ලාංකාවේ විසාංමුතිය මර්දනය - 2014 වනොවැම්බර් - සිදුවීම් ලැයිස්තුව 

 සිදුවීම 

හටගත් 

දිනය  

සිදුවීම හටගත් 

ප්රුවේශය 

(දිස්ත්රිරක්කය) 
 

සිදුවීවම් 

ස්වභාවය  

මූලාශ්රේය 

A. රජයට විරුේධ බව වපවනන පුේගලයන්ව ඝාතනය කිරීම, පැහැර වගනයාම සහ බිය    ගැන්වීම   
1 වනොවැම්බර් 

20   
වකො ඹ  අතුරලිවේ රතන 

හිමියන්වේ පන්සල 
වැටලයි  

http://www.ft.lk/2014/11/21/athuraliye-rathana-theros-temple-
surrounded/ 

 

2 වනොවැම්බර් 
1  

වනොච්චියාගම 
(අනුරාධපුර 
දිසපත්රිපක්කය) 

සිය අතුරුදහන් වූ 
සැමියා වවනුවවන් 
හඩ නගන 
කාන්තාව 
පැහැරවගන යයි  
 

http://srilankabrief.org/2014/11/mother-twins-wife-disappeared-
abducted-threatened-abused-fighting-justice/#more-20985 

 

3. වනොවැම්බර් 
12  

මන්නාරම  වදම  
ක්රි යාකාරිකවයු  ව 
තුවක්ු  කරුවවු  
විසින් ඝාතනය 
වකවර්  
 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12834 
 

B. අදහස් ප්රුකාශ කිරීවම් නිදහස උල්ලාංඝණය කිරීම්   

4. වනොවැම්බර් 
22  

වකො ඹ “සටන” වේශපාලන 
වැටසටහන අවහිර 
වකවර් 

 

http://www.colombopage.com/archive_14B/Nov22_1416678446
CH.php 

 

5. වනොවැම්බර් 
19  

යාපනය  උතුවර් තවත් ජන 
මාධ  පුුණණුවක් 
අවලංගු වකවර් 

 

http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&
view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-

journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113 
 

6. වනොවැම්බර් 
18  

යාපනය  යාපනය මාධ  
සමාජය වවත බුේධි 
අංශ නි ධාරීන් 
විසින් තර්ජනය 
කරයි   

 

https://twitter.com/jaffnapressclub  

7. වනොවැම්බර් 
7  

වකො ඹ  සිය පක්ෂවේ පුවත් 
පත වකොමියුනිසපට් 
පක්ෂය විසින් 
වාරණය වකවර් 

 

http://archive.srilankamirror.com/news/17774-aththa-withdrawn-
from-circulation-office-sealed 

 

C.  වදමළ සිහි කිරීම් වලට බාධා සහ තර්ජන  

8. වනොවැම්බර් 
25  

ත්රිපු ණාමලය  ආගමික වතාවත් 
සදහා පැමිි 
බැතිමතුන්ව පලවා 
හැවර්  
 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37521 

9. වනොවැම්බර් 
26  

වකො ඹ බුේධි අංශ විසින්  
උදයන් පුවත් පත 
පිළිබද පරීක්ෂණයක් 
ආරම්භ වකවර් 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12949 
 

10. වනොවැම්බර් 
25  

යාපනය  මහා වීර දිනයට 
අදාල වපොසපටර් ලග 
තබා ගැනිම 
වහේතුවවන් වදම  
තරුනවයු  
අත්අඩංගුවට  

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37508 

 

http://www.ft.lk/2014/11/21/athuraliye-rathana-theros-temple-surrounded/
http://www.ft.lk/2014/11/21/athuraliye-rathana-theros-temple-surrounded/
http://srilankabrief.org/2014/11/mother-twins-wife-disappeared-abducted-threatened-abused-fighting-justice/#more-20985
http://srilankabrief.org/2014/11/mother-twins-wife-disappeared-abducted-threatened-abused-fighting-justice/#more-20985
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12834
http://www.colombopage.com/archive_14B/Nov22_1416678446CH.php
http://www.colombopage.com/archive_14B/Nov22_1416678446CH.php
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113
https://twitter.com/jaffnapressclub
http://archive.srilankamirror.com/news/17774-aththa-withdrawn-from-circulation-office-sealed
http://archive.srilankamirror.com/news/17774-aththa-withdrawn-from-circulation-office-sealed
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37521
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12949
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37508


ඉන්ව ෝම් වාර්තාව: ශ්රී: ලංකාවේ විසංමුතිය මර්දනය                                                                     2014 වනොවැම්බර්  

7 
ඉන්ව ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වක්න්ද්රාය   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

11. වනොවැම්බර් 
7  

යාපනය  යාපනය විශපව 
විද ාල 
ආචාර්යවරුවන්වේ 
නම් ඇතු ත් 
තර්ජනාත්මක 
වපෝසපටර්  

http://www.colombomirror.com/?p=1256 
 

12. වනොවැම්බර් 
27  

යාපනය  
ආරක්ෂක අංශ විසින් 
පරිත ාගවේ පහන් 
ඇවිලවූ ෂ්ෂ යන්වේ 
නම් ලැයිසපතුවක් 
ලබා ගනී 

 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37529 
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යාපනය  ආරක්ෂක හමුදාවන් 
විසින් සිදු කරනු 
බලන නිරීක්ෂණයන් 
තර වකවර්  
 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37507 

 

14. වනොවැම්බර් 
26  

යාපනය  විර දිනය සැමරීම 
සදහා ඉඩ අුණරමින් 
යාපනය විශපව 
විද ාලය වසා දැමීම  
 

http://www.colombomirror.com/?p=1256  

15. වනොවැම්බර් 
26  

යාපනය  ආරක්ෂක හමුදා 
විසින් වදම  
වේශපාලන 
පක්ෂයක කාර්යාලය 
වැටකරම  
 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12950  

A. D. ෂ්ෂ  ක්රි යාකාරකම් මර්දනය  

16. වනොවැම්බර් 
24  

 විශපව විද ාල 
සිසුන්වේ අත්සන් 
ව ාපාරයට ප්ර4හාර 

 

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content
&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-

thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74 

E. විපක්ෂ වේශපාලන පක්ෂ මර්දනය 

17 වනොවැම්බර්  උතුරු ප ාත රජයට සහය 
දක්වන වලස 
වදම  
වේශපාලඥයන්ට 
බලපෑම්  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37524 

18. වනොවැම්බර් 
21  

වකො ඹ  විපක්ෂ වේශපාලන 
පක්ෂ වවත 
මැතිවරණ පුචණ්ඩ 
ක්රි යා එල්ල වීම   

 

http://www.colombomirror.com/?p=1202 
 

http://www.colombomirror.com/?p=1256
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37529
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37507
http://www.colombomirror.com/?p=1256
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12950
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37524
http://www.colombomirror.com/?p=1202


ඉන්ව ෝම් වාර්තාව: ශ්රී: ලංකාවේ විසංමුතිය මර්දනය                                                                     2014 වනොවැම්බර්  

8 
ඉන්ව ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වක්න්ද්රාය   

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

A. රජයට විරුේධ බව වෙවනන පුේගලයන් ඝාතනය කිරීම, ෙැහැර වගනයාම සහ 

බිය   ගැන්වීම   

 

1. අතුරලිපේ රතෙහිමි වැඩවසෙ ෙන්සල වට පකපර්  

රාජයගිරිවේ පිහිටි ජාතික වහ  උරුමවේ නායක 

අතුරලිවේ රතන හිමි වැඩ වසන පන්සල ු පිත වූ මැර 

කණ්ඩායමක් විසින් වට කිරීවමන් අනතුරුව වපොකරසිය 

විසින් පන්සල වටා ආරක්ෂාව තර කරන ලදී. මැර 

කණ්ඩායම විසින් පන්සල වට කව ේ රතන හිමියන් විසින් 

රජවේ ඉඩමක් අනවසවරන් භාවිත කරන බව වචෝදනා 

කරමින්ය. වමම සිදුවීම සිදු වූවේ ජාතික වහ  උරුමය, 

තමන් පවතින සභාග ආණ්ුවව යටවත් වහොබවන අමාත  

පදවි අත හරින බව ප්ර4කාශ කිරීවමන් දින කිහිපයකින් 

අනතුරුවය. වමම සිදුවීම ජනාධිපතිවරයාව බවලයන් පහ 

කිරීම සදහා සහය දැක්වන පුේගලයන් බිය වැේදවීම 

සම්බන්ධ ප මු සිදුවීම වලස මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් 

වපන්වා දී ඇත.   

(අතුරලිවේ රතන හිමි ඡායාරූපය - colombogazette) 

http://www.ft.lk/2014/11/21/athuraliye-rathana-theros-temple-surrounded/ අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

2. සිය අතුරුදහන් වූ සැමියා පවනුපවන් හඩ ෙගෙ බිරිදව ෙැහැරපගෙ යයි 

පැහැරවගන යාවමන් පසු අතුරුදහන් වී සිටින සිය සැමියා වන මධුෂපක හැරිසප 

ද සිල්වා වවනුවවන් යුක්තිය සහ වගවීම ඉල්ලා සටන් කරන වදදරු මවක් 

වන මයුරි ඉවනෝකා ජයසිංහ මහත්මිය වනොවැම්බර් 1 වන දින අනුරාධපුර 

නගරවේදී  පැහැරවගන වගොසප ඇත. මරණ තර්ජන එල්ල වීවමන් පසුවද ඇය 

සිය සැමියා වවනුවවන් දිගින් දිගටම සටන් කව ේය. පැරහවගන ගිය පිරිස 

විසින් ඇයව කිවලෝ මීටර් 30ක් පමණ දුරින් වනොච්චියාගම ප්ර4වේශවේ දමා 

වගොසප ඇත.  ‘උඹ කතා කරනවා වැ තයි. ජීවත් වවනවද මැවරනවද කියන එක 

උඹම තීරණය කරපන්. සපවට්ජ් වල නැංවගොත් උඹට වැ ත දුර යන්න අපි ඉඩ 

තියන්වන් නෑ. මනුසපසයා ගැන වහොයන එක නවත්තපන්’ යනුවවන් 

පැහැරවගන ගිය පිරිස විසින් ඇයට තර්ජනය කර ඇති බව වාර්තා විය. තමා 

මරා දැමුවවොත් සිය දරුවන් වදවදනාට තුමක් සිදු වේවි දැයි තමා බිය වූ බව 

මයුරි මහත්මිය කියා සිටිවේය. තමා පැහැර වගන ගිය පිරිස ආරක්ෂක 

හමුදාවන් වමන් දිසප වූ බව ඇය තව දුරටත් කියා සිටිවේය. වනොච්චියාගම ප්ර4වේශවේ ඇයව අතහැර දමා වගොසප මිනිත්තු 

10කින් පමණ එතැනට වපොකරසිය ලගා වී ඇයව වපොකරසිය කරා රැවගන වගොසප ඇත. වපොකරසිය විසින් තමාව ලිංගික 

වෘතිකාවක් වලස සලකමින් අසැබි වචනවයන් බැණ වැදුණු බව ඇය බීබීසී සිංහල වසේවය වවත කියා සිටිවේය.  

http://srilankabrief.org/2014/11/mother-twins-wife-disappeared-abducted-threatened-abused-fighting-justice/#more-20985 

අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

 

http://www.ft.lk/2014/11/21/athuraliye-rathana-theros-temple-surrounded/
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

3. පදමළ ක්රිකයාකාරිකපයු  තුවක්ුකරුවු විසින් ඝාතෙය පකපර් 

වනොවැම්බර් 12 වන දින රාත්රිපවේදී මන්නාරවම් වවල්ලු ලන් ප්ර4වේශවේදී 

නාදුනන තුවක්ු කරුවු  විසින් එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානවේ වපොලිසප අංශවේ හිටපු 

සාමාිකකවයු ට වව ත තබා ඝාතනය වකොට තිබුි.  වම්වසේ ඝාතනය වකොට 

ඇත්වත් නගුවල්ෂපවරන් ක්රි ෂපණසපවාමි නැමති 34 හැවිරිදි පුේගලවයකි. ශ්රී: ලංකාව 

පිළිබද එක්සත් ජාතීන්වේ පරීක්ෂණ සදහා වතොරතුරු ලබා දීම පිළිබදව වදම  

ජනතාව ඩධර්යමත් ක  බවට වමොුණ වවත වචෝදනා එල්ල වී තිබුි. 

පුනරුත්තාපනය වනොවුණු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාිකකයන් සහ ආධාරකරුවන් පිළිබද 

වතොරතුරු ලබා වදන වලසට හමුදා බුේධි අංශ විසින් නගුවල්ෂපවරන් වවත 

දන්වා තිබුණු බවත් බුේධි අංශ නිලධාරීන් හමු වීම වමොුණ ප්ර4තික්වෂේප ක  බවත් 

බව ප්ර4ාවේශීය වාර්තාවක සදහන් විය.  

 (නගුවල්ශපවර්න් ක්රි ෂපණසාමි  ඡායාරූපය – Tamil Net)  

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12834 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

 

B. අදහස් ප්ර කාශ කිරීපේ නිදහස උල්ලංෙය කිරීම  

4. “සටෙ” පද්ශොලෙ වැටසටහෙ අවහිර කිරීම  

වනොවැම්බර් 22 වන දින වපොදු විපක්ෂවේ ජනාධිපති අවේක්ෂක ඩමත්රීුපාල සිරිවසේන මහතාවේ ප්ර4ථම රූපවාහිනී 

සාකච්ඡාව  ශ්රී: ලංකාවේ වපෞේගලික රූපවාහිනී වසේවා ප්ර4වර්ධකයින් විසින් අවහිර කරන ලදී. පිවයෝ ටීවී (Peo TV) ) 

වක්බල් රූපවාහිනී ජාලය සහ ඩයවලොේ ටීවී (Dialog TV) සැටලයිට් රූපවාහිනී ජාලය විසින් සිරස ටීවී නාලිකාව විසින් 

වපොදු අවපක්ෂකයා සහ විපක්ෂවේ තවත් සාමාිකකයන් කිහිප වදවනක් (හිටපු අමාත  රාිකත වසේනාරත්න, ජාතික වහ  

උරුමවේ නායක අතුරලිවේ රතන හිමි සහ ජනතා විමුක්ති වපරමුවණ් නායක අනුර ු මාර දිසානායක) සමග පැවැත්වූ 

සටන වේශපාලන සාකච්ඡාව අවහිර ක  බව වාර්තා විය. වමම වැඩසටහවන අන්තර්ජාලය ඔසපවසේ සජීවීව විකාශය විය. 

පිවයෝ ටීවී (Peo TV)  සහ ඩයවලොේ ටීවී (Dialog TV) රූපවාහිනී ජාල මගින් MTV/MBC මාධ  ජාලවේ සියළුම 

නාලිකා අවහිර කර තිබුි.  

http://www.colombopage.com/archive_14B/Nov22_1416678446CH.php අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

5.  උතුපර් තවත් ජෙ මාධි පුහුණුවක් අවලංගු පකපර් 

උතුරු ප ාවත් ජනමාධ වේදීන් වවත ආරක්ෂ හමුදාවන් විසින් දිගින් දිගටම තර්ජනය කරන බව වදම  ජාතික 

සන්ධානවේ පාර්ලිවම්න්තු මන්ත්රීු සුවර්ෂප වප්ර4ේමචන්ද්රාන් මහතා ප්ර4කාශ කව ේය. ඒ මහතා ප්ර4කාශ ක  ආකාරයට පසුගිය දින 

කිහිපය ඇතු ත ජනමාධ වේදීන් කිහිප වදවනක් වවතම තර්ජන එල් වී ඇති අතර යාපනවේ ජීවත් වන එක් 

ජනමාධ වේදිවයක් සහ ඔුණවේ පවුවල් සාමාිකකයන් හමුදාව විසින් ප්ර4ශපන කිරීම් වලට බදුන් කර ඇත. වම් නිසා 

කංකසන්තුඩරහි දී පැවැත්වීමට සූදානම් කර තිූ  ජනමාධ  පුුණණු වැඩමුණුව අවලංගු ක  බව ඔුණ තව දුරටත් ප්ර4කාශ 

කව ේය.  

http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-

journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12834
http://www.colombopage.com/archive_14B/Nov22_1416678446CH.php
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113


ඉන්ව ෝම් වාර්තාව: ශ්රී: ලංකාවේ විසංමුතිය මර්දනය                                                                     2014 වනොවැම්බර්  

10 
ඉන්ව ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වක්න්ද්රාය   

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

6. යාෙෙය පුවත් ෙත් සංසදය පවත බුද්ධි අංශ නිළධාරීන් විසින් තර්ජෙය කරයි   

යාපනය පුවත්පත් සංසදය  විසින් යවන ලද ට්වීටර් පිවුඩයකට අනුව ජනතා විමුක්ති වපරමුණ සදහා ඉඩ ලබා වනොවදන 

වලස හමුදා බුේධි අංශ විසින් ඔවුන්ට තර්ජනය කර ඇත.  

Jaffna Press Club @JaffnaPressClub · Nov 18 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

 #GOSL trying to stop us from traveling to North. Used intelligence personnel to 

threaten @JaffnapressClub not to host our Press Conf.#JVP  

ශ්රී: ලංකා රජය අප උතුරුට යාම නැවැත්වීමට උත්සහ කරනවා. ජනතා විමුක්ති වපරමුවණ් මාධ  සාකච්ඡා පැවැත්වීම්ට 

ඉඩ වනොවදන වලස යාපනය පුවත්පත් සංසදය  වවත බුේධි අංශ වයොදා තර්ජනය ක ා. යනුවවන් එම ට්විටර් පිවුඩවේ 

සදහන් විය.  

 

7. සිය ෙක්ෂ්යපේ පුවත් ෙත පකොමියුනිස්ට් ෙක්ෂ්යය විසින් වාරණය පකපර් 

 

 

පක්ෂවේ ඉහල නිවයෝගයක් අනුව වනොවැම්බර් 7 වන දින වකොමියුනිසපට් 

පක්ෂවේ ප්ර4කාශනයක් වන ඇත්ත පුවත්පත වබදා හැරීම අවලංගු කර 

පුවත්පත් කාර්යාලයට සීල් තබන ලදී. ඇත්ත පුවත් පවතහි කර්තෘත්වය  

දරන්වන් වේරාවදිය විශපව විද ාලවේ වසෞන්දර්ය අංශවේ හිටපු ප්ර4ධානියා වන  ආචාර්ය මයිකල් ප්ර4නාන්දු විසිනි.  පුවත් 

පවතහි අන්තර්ජාල පිටපතද බලධාරීන් විසින් ඉවත් කර ඇති බව ආචාර්ය ප්ර4නාන්දු ව ේසපබුක්හි සටහන් කව ේය. පක්ෂවේ 

අභ න්තර ආරවුල් පිළිබද වූ කටකතා තහවුරු කරමින් ප  වූ ලිපියක් වමම සිදුවීමට වහේතු වූ බව ඇත්ත පුවත් පවතහි 

ජනමාධ වේදිවයු  උපුටා දක්වමින් අද වදරණ වාර්තා කව ේය.  

http://archive.srilankamirror.com/news/17774-aththa-withdrawn-from-circulation-office-sealed අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 
 

C. පදමළ සිහිකිරීේ වලට බාධා සහ තර්ජෙ  
 
8. ආගමික වතාවත් සදහා ෙැමිණි බැතිමතුන්ව ෙලවා හැපර්  

වනොවැම්බර් 25 වන දින ත්රිපු ණාමලය බටහිර මුරර් හි මුන්නම්වපොඑ තවවඩ්ඩයි ප්ර4වේශවේ පිහිටි පිල්වලයාර් හින්දු 

වකෝවිල වවත පැමිි බැතිමතුන් හමුදා බුේධි අංශ විසින් ප වා හැර ඇත. වමොවුන් පැමිණ සිටිවේ වදම  (එල්.ටී.ටී.ඊ) 

වීරයන් සදහා පූජා පැවැත්වීමට බව සිංහල හමුදා නිලධාරීුණ වචෝදනා ක හ. පූජාවන් සදහා වයොදා ගන්නා වපොංගල් 

කිරිබත් පිසීමට බැතිමතුන් විසින් සකසප කරවගන තිබුණු මුට්ටිය හමුදාව විසින් බිද දැමූ බව වාර්තා විය. 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37521 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 
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11 
ඉන්ව ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වක්න්ද්රාය   

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

9. බුද්ධි අංශ විසින්  උදයන් පුවත් ෙත පිළිබද ෙරීක්ෂ්යණයක් ආරේභ පකපර් 

බුේධි අංශ නිලධාරීන් විසින් උතුවර් ප්ර4ධාන වදම  ප්ර4වත්පතක් වන 

උදයන් පුවත් පත පිළිබද පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලදී. වමම 

පරීක්ෂණය දියත් කරන ලේවේ  පුවත්පත විසින් එල්.ටී.ටීඊ නායක 

වේලුපිල්වල් ප්ර4භාකරන්වේ ජන්ම දිනය සමරා ඇති බවට වචෝදනා 

කරමින් බව බීබීසී සිංහල වසේවය වාර්තා කව ේය.  “වදම  ජනයාවේ 

නායකයාවේ 60 වන ජන්ම දිනය. ඉන්දියාවේ ප්ර4දර්ශනය කර තිබුණු 

අපවේ ජාතිවේ දිව  පුත්රමයා බිහි වූ මංගල දිනය” යන වත්රුම ඇති වාක  

ඇතු ත් පුවරුවක ඡායාරූපය සහිතව පුවත්පවත් ප වූ ලිපියක් වම් 

පරීක්ෂණයට වහේතු වී ඇත.  

 (උදයන් පුවත්පවත් මුල් පිටුවවහි ඡායාරූපය Tamil Guardian) 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12949 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

10.  මහා වීර දිෙයට අදාල පෙොසට්ර් ලග තබා ගැනිම පහේතුපවන් පදමල තරුණපයු අත්අඩංගුවට 

වතන්මරච්චි හි මීසාඩල ප්ර4වේශවේ තරුණ වදම  ක්රි යාකාරිකවයු  වන එසප. සුලක්සන්වගන් ත්රමසපත විමර්ශන අංශය 

ප්ර4ශපන කර ඇත. මහා වීර දිනය වවනුවවන් සකසප ක  වපෝසපටර් ලග තබා ගත් බවට වචෝදනා එල්ල වී ඇති බව 

වතන්මරච්චි වපොකරසිය ප්ර4කාශ කව ේය. වනොවැම්බර් 25 වන දින වමෝටර් සයිකලයකින් ගමන් කරමින් සිටි අවසපථාවේ 

ආරක්ෂක හමුදාවන් විසින් වමුණ අත්අඩංගුවට වගන ඇත.  

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37508 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

11. යාෙනය විශ්ව විදාාල ආචාර්යවරුන්වේ සහ ශිෂ්යායන්වේ නම් ඇතුළත් තර්ජනාත්මක වෙෝස්ටර් 

යාපනය විශපව විද ාල ආචාර්යවරුන්වේ සංගමවේ සභාපති 

රාජ්ු මාර් මහතාවේ සහ තවත් ෂ්ෂ යන් සිවු වදවනු වේ 

තම් අතු ත් (නිවාසප, තමිල්වසේල්වන්, අයින්කරන් සහ බ්රිදවටෝ) 

අතින් ලියන ලද මරණ තර්ජන සහිත වපෝසපටර් වනොවැම්බර් 3 

වන දින විශපව විද ාලයට නුදුරු සපථානයක අලවා තිබුි. එක් 

වපොසපටරයක  “නිවාසප, තමිල්වසේල්වන්, අයින්කරන් සහ 

බ්රිදවටෝව අපි මරනවා” යනුවවන්ද “උන් එල්.ටී.ටී.ඊ ය නැවත 

වගොඩගන්න හදනවා. අපි උඹලව මරනවා. වීරයන්ව 

සමරන්නට අපි ඉඩ තියන්වන් නෑ” යනුවවන්ද සදහන් විය. 

එල්.ටී.ටී.ඊ මහා වීර දිනය සෑම වසරකම වනොවැම්බර් 27 වන 

දින සමරනු ලබයි. මහා වීර දිනය සැමරීම වහේතුවවන් අතීතවේදී ආරක්ෂක හමුදාවන් විසින් ෂ්ෂයන්ට පහර දී ෂ්ෂ යන් 

ගණනාවක්ම අත්තඩංගුවට වගන ඇත.  

 (අලවා තිබුණු එක් වපෝසටරයක්; “උන් වකොටින්ව වගොඩ ගන්න හදනවා. අපි උඹලට වව ත තියනවා” ඡායාරූපය - Tamil 

Guardian)  

http://www.colombomirror.com/?p=1256 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 
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ඉන්ව ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වක්න්ද්රාය   

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

12. ආරක්ෂක අංශ විසින් ‘පරිත්යායගයේ දැල්ල’ ඇවිලවූ ශිෂායනන්ය  නම් ලැයිස්තුවක් ලබය ගැනීම 

 වනොවැම්බර් 27 වන දින විශපව විද ාල මිමිවේ සැරි සරන ෂ්ෂ යන් සහ ආචාර්යවරුන්වේ නම් ලැයිසපතුවක් ලබා වදන 

වලස ත්රමසපත මර්දන ඒකකය විසින් යාපනය  විශපව විද ාලවේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් වවත නිවයෝග කර ඇති බව වාර්තා 

විය. මහා වීර දිනය සැමරීම සම්බන්ධවයන් කටයුතු කරන ෂ්ෂ යින් හදුනා ගැනීම සදහා සහවයෝගය ලබා වදන වමන් 

විශපව විද ාලය පරිපාලනයටද නිවයෝග කර ඇත. විශපව විද ාල මිමිවේ ඇති විනාශ වී ඇති වීරයන්වේ සැමරුම් සපමාරකය 

අසල  එදින හමුදාව වයොදවා තිබුි. විශපව විද ාලය නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා විශපව විද ාලය අවට ඇති තට්ටු නිවාස සහ 

උස වගොඩනැගිලි තු  හමුදාව රැදී සිටියහ. වකවසේ වවතත් ඇතැම් ෂ්ෂ යින් විසින් පරිත ාගවේ පහන් දල්වා ඇත. මහා වීර 

දිනවයහිදී විශපව විද ාලය අසල සැරි සැරූ වාහන වල්ඛනයක් ආරක්ෂක හමුදාව සතුව ඇත.  වාහන වල හිමිකරුවන් 

හදුනා ගන්නා වලස විශපව විද ාල ආරක්ෂක අංශ වලට නියම කර ඇති බව විශපව විද ාල පරිපාලකවයක් ටැමිල් වනට් 

වවත ප්ර4කාශ කව ේය.   

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37529 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

13. ආරක්ෂ්යක හමුදාවන් විසින් සිදු කරනු බලෙ නිරීක්ෂ්යණයන් තර පකපර්  

 

යාපවනේ හමුදා වයදවීම ඉහල යාම; ඡායාරූපය – Tamil Net 

 
ආරක්ෂක අංශ විසින් මහා වීර දිනයට වපර වදම  තරුණයන්, එල්.ටී.ටී.ඊවේ හිටපු සාමාිකකයන් සහ සිවිල් සමාජය  තු  

බිය ඇති කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටි බව ටැමිල් වනට් වාර්තා කව ේය. යාපනය විශපව විද ාලය අසල පිහිටි නාච්චමාර් 

වකොයිවයල් හි සහ කලා ත හංදිවේ නිරීක්ෂණ මධ සපථාන වදකක් ආරක්ෂක අංශ විසින් ආරම්භ කර ඇත. වම් සදහා මීටර් 

500ක් ඇතු ත සහ කිවලෝමීටරයක් දුරින් පිහිටා ඇති  සිවිල් ජනයාවේ නිවාස වයොදා වගන තිබුි.  වනොවැම්බර් 27 වන 

දිනට වයදී තිබුි මහා වීර දිනය සැමරීම නවතා දැමීම වමම බුේධි අංශ නිලධාරීන්ට පැවරී තිබුණු මූලික කාර්ය වූ බව 

වාර්තා විය.  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37507 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

 

 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37529
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37507
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13 
ඉන්ව ෝම් මානව හිමිකම් දත්ත වක්න්ද්රාය   

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

14. විර දිෙය සැමරීම සදහා ඉඩ අහුරමින් යාෙෙය විශ්ව විදිාලය වසා දැමීම  

වීර දිනය සැමරීම වැ ැක්වීම සදහා හමුදා විහිදවීම ඉහ  දැමීමත්, විශපව විද ාල ප්ර4ජාව වවත එල්ල වූ බලපෑම නිසාත් 

වනොවැම්බර් 26 වන දින සිට වදසැම්බර් 1 වන දින දක්වා යාපනය විශපව විද ාලය වසා නිල වශවයන් වසා තබන ලදී.  

විශපව විද ාලවේ ප්ර4ධාන වදරටු වදවකහි පාලනය ආයුධ රැගත් සිය ගණනක් වූ ආරක්ෂක හමුදා පාලනයට නතු කර ගත් 

බවත් යාපනවේ වන්වාසිකාගාරවල සිටි සිසුන් ඇතුළු සියළුම ෂ්ෂ යන් විශපව විද ාලවයන් ඉවත් කිරීමට නිවයෝග ක  

බවත් මාධ  වාර්තා කව ේය. හමුදාව විසින් ඔවුන්වේ මුර සංචාර සහ පරීක්ෂා කිරීම් ද ඉහල දමා තිබුි.  

http://www.colombomirror.com/?p=1256 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

15.  ආරක්ෂ්යක හමුදා විසින් පදමල පද්ශොලෙ ෙක්ෂ්යයක කාර්යාලය වැටලීම  

ආරක්ෂක හමුදාව විසින් වනොවැම්බර් 26 වන දින සවස 4.00 ට පමණ  වදම  ජාතික ජනතා වපරමුවණ් කාර්යාලය වැටලූ 

බව එම පක්ෂය ප්ර4කාශ කව ේය. එල්.ටී.ටී.ඊ නායක වේලුපිල්වල් ප්ර4භාකරන්වේ ජන්ම දිනය ට වපර දින ආරක්ෂක හමුදා 

නිරීක්ෂණ ආරම්භ වූ බවත් කාර්යාලවේ වදොරටුව අසල බුේධි අංශ නි ධාරීන් සපථාන ගත කර සිටි බවත් විශාල හමුදා  

සහභාගිත්වයක් පවතින නිසා නිවැසියන් නිවවසප අත්හැර යාමට බිවයන් පසු වූ බවත් එම පක්ෂය ප්ර4කාශ කව ේය.  

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12950 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

 

D. ශිෂ්යා ක්රිiයාකාරකම් මර්දනය  

16. විශ්ව විදිාල සිසුන්පේ අත්සන් විාොරයට ප්ර හාර 
පාර්ලිවම්න්තු මන්ත්රීු ජනාධිපති පුත්රම නාමල් රාජපක්ෂ නායකත්වය දරන නිල් බලකාය තරුණ වේශපාලන ව ාපාරය 

විසින් අධ ාපනය වපෞේගකරකරණය කිරීමට විරුේධව අත්සන් ව ාපාරයක නිරත වූ  අන්තර් විශපව විද ාකරය ෂ්ෂ  බල 

මණ්ඩලවේ ෂ්ෂ යන් වවත පහර දී ඇති බව වාර්තා විය. වමම අත්සන් ව පාර සදහා විශාල ජන සහවයෝගයක් තිබුණු බව 

මාධ  වාර්තා කව ේය. නගර ගණනාවකදී එල්ල වූ ප්ර4හාර වනොතකා අත්සන් ව ාපාරය දිවයිවන් නගර කිහිපයක දීම දියත් 

විය.  

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-

thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 

 

 

E. විෙක්ෂ්ය වේශොලන ෙක්ෂ්ය මර්දනය   

17. වදමළ වේශොලන ෙක්ෂ්ය සාමාජිකවයකුට ෙක්ෂ්යය මාරු කරන වලස රජවයන් තර්ජන  

ආරක්ෂ වල්කම් වගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාවේ සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත  බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාවේ ඍජු අණ 

යටවත් ක්රි යා කරන “බුේධි අංශ සහ වේශපාලන නිලධාරීන් ” විසින් නගර සභාවේ සිටින බිම් මට්ටවම් වදම  

නිවයෝිකතයන් රජය වවත නම්මවා ගැනීමට ප්ර4යත්න දරමින් සිටි බව ටැමිල් වනට් වාර්තා කව ේය. වකො ඹ සිටින වදම  

නිවයෝිකතයන් ලවා වදම  ජාතික සන්ධානවේ නගර සභා සභාපති සහ උතුරු ප ාත් සභාවේ නිවයෝජ  සභාපති ආණ්ුව 

පක්ෂය වවත හරවා ගැනීමට උත්සහ දරන බව යාපනවේ තතු දන්නා මූලාශ්රියක් සදහන් කව ේය. හිටපු එල.ටී.ටී.ඊ 

සාමාිකකවයු  වන දැනට ආරක්ෂ හමුදා භාරවේ සිටින සිය පුත්රමයා නිදහසප කර ගැනීම අවශ  නම් පක්ෂය මාරු කරන 

වලස උතුවර් එක් නාගරික මන්ත්රීුවරවයු ට දන්වා ඇත.   

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37524 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 
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18. විෙක්ෂ්ය පද්ශොලෙ ෙක්ෂ්ය  වලට විරුද්ධ මැතිවරණ ප්ර චණ්ඩ ක්රිකයා   

 

චමිල රණසිංහ ඉතා අසාධ  තත්ත්වයක පසු විය - ඡායාරූපය – SriLanka Brief 

 

වපොදු විපක්ෂවයන් ජනාධිපති අවේක්ෂකයා වලස ඩමත්රීුපාල සිරිවසේන මහතා ඉදිරිපත් වන බව ප්ර4කාශ කර පැය 

කිහිපයකට පසු රථ වප පාලියකදී ඇති වූ ගැටුමකදී එක්සත් ජාතික පක්ෂවේ ප්ර4ාවේශීය සභා මන්ත්රීු චමිල රණසිංහ 

මහතාවේ හිසට වව ත ප්ර4හාරයක් එල්ල විය. ප වූ වාර්තා වලට අනුව කාර් රථයකින් පැමිි නාදුනන පිරිසක් විසින් 

වේරුවවල ප්ර4ාවේශීය සභාවේ හිටපු විපක්ෂ නායක වන රණසිංහ මහතාට වව ත තබා ඇත. වම් වව ත තැබීම සිදුවී ඇත්වත්  

පායගල, මේවගොන ප්ර4වේශවේ දී විපක්ෂ ආධා කරුවන් පිරිසක් විසින් සිු රාදා සවස ඩමත්රීුපාල සිරිවසේන මහතාවේ පක්ෂ 

මාරුව සමරමින් සිටි අවසපථාවකද බව එම වාර්තා තව දුරටත් සදහන් කව ේය. .  

http://www.colombomirror.com/?p=1202 අවසන් පිවිසුම 29/12/14 
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