ශ්රී් ලංකාවේ  ලං
විසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං
නව ජනාධිපතිවරයාගේ පළමු දින සියය
2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං- ලංඅ රේ ල ලං19

1990 ලං ෙබරවේරි ලං18 ලංවන ලංදින ලං ෙොලීසිය ලංවිසින් ලංෙැහැර ෙන ලං ෙොස් ලංඝේතනය ලංවළ ලංරව  ලංජනමේ්යය

ී  ලංරිඩ්  ලංද ලං සොිසසේ ලංිළිබබද ලං

නිෂ්ෙේදනය ලංකිරීම  ලං ලංනියමිත ලංවූ ලංචිත්රමෙ ය ලංසදහේ ලංරජය ලංසහ ය ෙය්  ලං ෙන්වේ ලංනැහැ ලං ( ඡේයේරූෙය:අන්තර්ජේකය)

INFORM වේර්තේව ලං: ශ්රී් ලංකාවේ

 ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංදින ලං100 ලං (2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං-අ රේ ල ලං19 ලංද් වේ) ලං

අන්තර්ගතය
1. ආර් ෂව ලංහමුදේ ලංවිසින් ලංබ්රි/තේනයය ලංඅමේතයය ලංවරයේ ලංසමෙ ලංවතේ ලංබහ ලං නොවරන ලං කස  ලංඅවතැන් ලංවූ ලං
පුද්ෙකයන්  ලංතර්ජනය ලංවරිස.
2. දිනෙතේ ලං දමළ ලං පුවත්ෙත්  ලං බදේහරින් නකු ලං  ලං ශ්රී් ලං කාවේ ලං ආර් ෂව ලං හමුදේ

 ලං නි්ේරීන් ෙන් ලං

මරණ තර්ජන ලං
3. ජනමේ්යය

ී න් ලංති ද නකු  ලංියය ලංවැද්දීමම්

4. අසතයය ලං තොරුරු  ලංසහිත ලංිපිළය්  ලංිපූ  ලංබව  ලං ඩ දනේ ලංවරමින් ලං දමක ලංජනමේ්යය

දි ය්  ලංඅත්අඩාගුව

5. රාජපක්ෂ ආධාරකරුවන්ගගන් පත්රිපකා ගා ා රීමට බ ාාධා, ක්රියාකාමටන්බ රඅරාර
6. එ්  ලං රූෙවේහිනී ලං වණ්ඩේයම්  ලං තවත් ලං රූෙවේහිනී ලං වණ්ඩයම්  ලං විසින් ලං රදවේ ෙන ලං හිරිහැර ලං වළ ලං
බව  ලං ඩ දනේ ලං
7.

ඩ දනේ ලං රහිතව ලං දින ලං 362්  ලං රැදවුම් ලං භේර ේ ලං සි  ලං නිදහස් ලං වූ ලං මේනව ලං හිමිවම් ලං ක්රිටයේවේරිනිය ලං  ලං
අධිතරණය ලංසීම ලංෙනවිස. ලං

8. ඩැනල ලං4 ලං වත ලංසහය ලංෙළ ලංවළැිස ලංවි ද්ශ ලංෙමන් ලංබකෙත්රමය ලංඅත් ලංහිුවවිස
9. සැව ලංසහිත ලංෙනු දනුව්  ලංය  ලංෙැසීම  ලංමේ්යය
10. වවුනියේව ලංපුරවැසි ලංවමිුව

ී  යකු  ලංෙහර දිස

 ලංර්ේනියේ ලංත්රමස්ත ලංවිමර්ශනය  ලංවැදවිස ලං

11. ඝේතනය ලං වු ණු ලංජනමේ්යය ලං

දි යකු ලංවන ලංරිඩ්  ලංද ලං සොිසසේ ලංිළිබබද ලංනිර්මේණය ලංවූ ලංචිත්රමෙ ය්  ලං

අත්හිුවවිස. ලං
12. මේනව ලංහිමිවම් ලංආර් ෂව යකු ලං වත ලංෙනවේ ලංතිබූ ලංසීමේ ලංඉවත් ලංකිරීම ලංරති්  ෂේ ෙ ලං

 ලං

13. ෙොලීසිය  ලංවිු ද්්ව ලංවි ර ්තේව ේ ලංනිරත ලංවූවන්  ලංවදුළු ලංෙෑස් ලංරහේර ලං
14. විශ්ව ලංවිදයයේක ලංෂයෂයන් ව ලංවි ර ්තේ ලංවයයේෙේරයව  ලං ෙලීසි යන් ලංරහේර ලං

15. ක්රිටයේවේරී ලංහිමි ලංනමව  ලං ෙොලීසි යන් ලංහිරිහැර

ඉන්
ම් ලංආයතනය ලං1990 ලංී  ලංආරම්භ ලංවරන ලංකද් ද් ලංවි ශේ ෂ යන්ම ලං ලංවේර්ගිව ලංෙැුවම ලංසහ ලංයුද්්ය ලංසන්දර්භ ය ලංහි ලං
ශ්රී් ලංකාවේ ලං  ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංතත්ත්වය ලංනිරී් ෂණය ලංවරමින් ලංවු ණු ලං ෙොනු ලංකිරීම ත් ලංඑම ලංවු ණු ලංිපඛිත ලංසහ ලං
වේචිව ලංමැදිහත් ලංීමම් ලංහරහේ ලංරේ ද්ශීයව,  ලංජේතිවව ලංසහ ලංජේතයයන්තරව ලංවේර්තේ ලංකිරීම ත්ය. ලංඑ සේ ම ලංසිය ලංඅිසතීන් ලං
නිරන්තර යන් ලංසහ ලංක්රමමවත් ලං කස ලං ව කසීම  ලංක් වන ලංඅ න් ජන ලංරජේවන් ලංසමෙ ලංද ලංඉන්
ම් ලංආයතනය ලං
ව යුුර ලංවරිස. ලංවර්තමේන ේී  ලංඉන්
ම් ලංආයතනය ලංමැතිවරණ ලංනිරී් ෂණය,මේ්යය ලංනිදහස ලංසහ ලංමේනව ලංහිමිවම් ලං
ආර් ෂවිසන් ලංසම්බන්් යන් ලංසිය ලංඅව්ේනය ලං යොමු ලංවර ලංති ේ. ලංශ්රී් ලංකාවේ  ලං වොළඹ ලංිළහි ේ ලංඇති ලංඉන්
ම් ලං
ආයතනය ලං ලං ද්ශීය ලංක්රිටයේ්රිසන්,  ලංවණ්ඩේයම් ලංසහ ලංජේකයන් ලංසමඟ ලං මන්ම ලංවකේපීය ලංසහ ලංජේතයන්තර ලංමේනව ලං
හිමිවම් ලංජේකයන් ලංසමෙ ලංසහ ය ෙ යන් ලංව යුුර ලංවරිස.
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INFORM වේර්තේව ලං: ශ්රී් ලංකාවේ

 ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංදින ලං100 ලං (2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං-අ රේ ල ලං19 ලංද් වේ) ලං

සේරේාශය:
2014 ලංරේජේ ෂ ලංෙේකනය ලංසමෙ ලංසාසාදනය ලංවරන ලංවි , ලංමමත්රීl ලංෙේකන ේ ලංෙළමු ලංදින ලං100 ලං ලංුරළ ලංවිවලෙ ලං
අදහස් ලං වක  ලංඑලක ලං වූ රහේර ලංවක ලං ඇති ලං තීව්රී ලංතේවය, ලං රහේර, ලංතර්ජනය ලංකිරීම් ලං සහ ලංියය ලංෙැනිීමම් ලංසාඛ්යයේව, ලං
ෙහළ ලං ෙොස් ලං ඇති ලං බව ලං ෙනී ලං යිස. ලං ව සේ  ලං වුවත්, ලං රේජේ ෂ ලං ෙේකන ලං වේකය ලං ුරළ ලං වේර්තේ ලං වූ ලං සිදුීමම් ලං
සම්බන්් යන් ලංනීතිමය ලංිළයවර ලංෙැනීම ලංඉතේම ලංමන්ද ලංෙේමී ලංස්වරූෙය්  ලංතිබූ ලංබව ලං ෙනී ලංයන ලංඅතර ලංඅවස්ථේ ලං
කිහිෙයවී ම ලංවිේ ෙ ලංඅදහස් ලංවක  ලංරහේර ලංඑලක ලං ලංවිය. ලං
ෙොිපස් ලං රැදවුම් ලං භේර ේ ලං සිටි ලං පුද්ෙක යකු ලං මිය ලං යේ ම් ලං සිදුීමම්  ලං හකේ ලං දැකීම ලං සදහේ ලං තකවවැ ල ලං
ෙොලීසිය ලං ඉදිරිිළ  ලං රැස්වූ ලං ිළරිස ලං විසුු වේ ලං හැරීම  ලං රඩණ්ඩ ලං කස ලං වදුළු ලං ෙෑස් ලං යොදේ ලං ෙත් ලං බව  ලං
තකවවැ ල ලං ෙොලීසිය  ලං ඩ දනේ ලංඑලක ලංවිය. ලං ෙබරවේරි ලං19 ලංවන ලංදින ලං වොළඹී  ලංෙත්රි වේ ලං බදේ ලංහරිමින් ලං
සිටි ලං සිවිල ලං සහ ලං ද්ශෙේකන ලං ක්රිටයේවේරීන් ලං ිළරිසව  ලං රේජේ ෂ ලං ආ්ේරවු වන් ෙන් ලං සැදුම් ලං කත් ලං ජේතිව ලං
නිදහස් ලං ෙරමු ණ් ලං සේමේජිවයන් ලං විසින් ලං ෙහර ලං දන ලං කී . ලං රජේතන්ත්රමවේී  ලං ජනතේ ලං මණ්ඩක ේ ලං
සේමේජිවයන් ලං විසින් ලං ‘ය් ෂේෙමනය  ලං ෙර ලං විමල ලං ීමරවාස  ලං සහ ලං වේසු ද්ව  ලං රශ්න ලං 10් ’ ලං යන ලං හිසින් ලං
යුුර ලං මම ලංෙත්රි වේව ලං බදේ ලංහරිමින් ලංසිටි යී  ලං මම ලංෙහර ලංී ම ලං එලක ලං ීම ලංඇත. ලං මේර්ුර ලං 31 ලංවන ලංදින ලංඅන්තර් ලං
විශ්ව ලං විදයයේකීය ලං ෂයෂයය ලං බක ලං මණ්ඩක ේ ලං වි ර ්තේවයව  ලං ෙොලීසිය ලං සහ ලං ෙොිපස් ලං වි ශේ ෂ ලං වේර්ය ලං
බකවේය ලං විසින් ලං රහේර ලං දන ලං කී . ලං එහිී  ලං ුරවේක ලං කැබූ ලං ෂයෂයයයන් ලං ර හල ලං ෙත ලං වු ි. ලං නිෂ්ෙේදනය  ලං
නියමිත ලංචිත්රමෙ ේ ලංෙේදව ලංවතේව ලංනුසුදුසු ලංඑව්  ලංවන ලංබවත් ලංඑය ලංඅරසන්න ලංඅතීතය ලංසිහි ලංෙන්වන ලංබවත් ලං
ද් වමින් ලංචිත්රමෙ ය ලංරූෙත ලංකිරීම  ලංඅවසර ලංකබේ ලංදිය ලං නොහැකි ලංබව ලංඝේතනය ලං වු ණු ලංමේ්යය ී  ලංරිඩඩි ලංද ලං
සොිසසේ ලං ිළිබබද ලං නිර්මේණය ලං වූ ලං චිත්රමෙ ේ ලං අ්යය් ෂවරයේ ලං වත ලං ආර් ෂව ලං අමේතයයාශය ලං විසින් ලං දැනුම් ලං
දන ලංකී . ලං
බ්රි/තේනයය ලංවි දශ ලං ව යුුර ලං සහ ලං ෙොදුරේජයය ලංමණ්ඩක ලං ව යුුර ලං ිළිබබද ලංඅමේතයය ලංහියු ල ලංස්වරයර් ලංසමෙ ලංසිය ලං
ජීවන ලංතත්ත්වය ලංිළිබබද ලංසේවච්ඡේ ලං නොවරන ලං මන් ලංඅධි ලංආර් ෂිත ලංවළේෙ ේ ලංතේවවේිපවව ලංජීවත් ලංවන ලං
අවතැන් ලංවූ ලංපුද්ෙකයන් ලං වත ලංසිවිල ලංඇදුමින් ලංසැරසුණු ලංආර් ෂව ලංහමුදේ ලංනික්ේරීන් ලංඅනුරු  ලංහෙවේ ලංඇති ලං
බව ලං වේර්තේ ලං විය. ලං දමක ලං ජේතිව ලං ජනතේ ලං ෙරමුණ  ලං (Tamil National People’s Front – TNPF) සහය ලං
ද් වන ලං ඉුර ලං නේම් ලං ත්සේම් ලං නැමති ලං දිනෙතේ ලං ෙළ ලං වන ලං දමක ලං පුවත් ලං ෙ ත් ලං බදේහරින් න්  ලං වත ලං ශ්රී් ලං
කාවේ ලං යු් ලං හමුදේ  ලං බුද්ධි ලං අාශ ලං නික්ේරීන් ලං විසින් ලං තර්ජනය ලං වර ලං ඇත. ලං උුරරින් ලං වේර්තේ ලං වූ ලං තවත් ලං
රවතතියව  ලං අනුව ලං නික ලං ඇදුම් ලං උු  ලං වය ලං කේ ලං ෙත් ලං ීමමත් ලං ෙොිපස් ලං නික්ේරීන් ලං විසින් ලං ජනමේ්යය ී න් ලං
ති ද නකු ලංනවත්වේ ලංිළහිය්  ලං ෙන්වේ ලංතර්ජනය ලංවර ලංඔවුන් ලංෙසු ලංෙස ලංහඹේ ලං ෙස් ලං ඇත. ලංඉතිහේස ේ ලංෙළමු ලං
වතේව  ලං රවතතිය්  ලං සදහේ ලං සේවදයය ලං තොරුරු  ලං සැෙීම ලං යන ලං ඩ දනේව ලං ය ත් ජනමේ්යය දි යකු ලං
අත්අඩාගු  ලං රදවේ ලං තබේ ලං ෙැිනි. ලං එ මන්ම, ලං වවුනියේව ලං පුරවැසි ලං වමිුව  ලං ර්ේනියේව ලං ත්රමස්ත ලං විමර්ශන ලං
ඒව් වය  ලං වැදවන ලං කද ලං අතර, ලං මහිායාෙන ේී  ලං ව රැව ලං විජිත ලං හිමියන් ලං තමේ ලං ජීවත් ලං වන ලං ර ද්ශ ේ ලං
ෙොවියන් ලං මුහුණ ලං දන ලං ෙැ ළු ලං ිළිබබද ලං ෙත්සම්  ලං ජනේධිෙතිවරයේ ලං වත ලං භේර ලං ී ම  ලං යන ලං අවස්ථේ ී  ලං
ෙොලීසි ේ ලංහිරිහැර ලංවක  ලංමුහුණ ලංදුන් න්ය. ලං
ෙෞද්ෙිපව ලං රූෙවේහිනී ලං නේිපවේ ලං දව්  ලං අනවස රන් ලං ඇුරළු ලං ීමම ලං සහ ලං ෙහර ලං ී ම ලං යන ලං ඩ දනේ ලං
එකි නවේ ලං වත ලංඑලක ලංවර ලංෙත්හ. ලංශ්රී් ලංකාවේ  ලංයු් ලංඅෙරේ් ලං ලංිළිබබද ලංබ්රි/තේ නයයේ ලංඩැනල ලං4 ලංනේිපවේව ලං
විසින් ලංනිෂ්ෙේදනය ලංවළ ලංවේර්තේමය ලංචිත්රමෙ ය  ලං තොරුරු  ලංකබේ ලංී ම ලංයන ලං ඩ දනේව ලංය ත් ලංපුද්ෙකයන් ලං
කිහිෙ ලං ද නකු ලං අත්අඩාගුව  ලං ෙන්න ලං කද ලං අතර ලං ඔවුන් ලං සුර ලං වූ ලං උෙවරණ ලං රජ ේ ලං භේරය  ලං ෙන ලං ඇත. ලං
අත්අඩාගුව  ලංෙත් ලංඑ්  ලංපුද්ෙක යකු  ලංවි ද්ශ ලංෙත ලංීමම ලංතහනම් ලංවර ලංඇත. ලංරජ ේ ලංඉඩම් ලංතනි ලංපුද්ෙකයන් ලං
විසින් ලං විකිණීම  ලං ෙන්නේ ලං උත්සහය්  ලං ිළිබබද ලං ෙක ලං වූ ලං පුවත්  ලං සම්බන්් යන් ලං පුත්තක ම්ී  ලං
ජනමේ්යය දි යකු  ලංෙහර ලංී  ලංඇති ලංබව ලංවේර්තේ ලංවිය. ලං
ඩ දනේ ලං විරහිතව ලං රැදවුම් ලං භේර ේ ලං සිටි ලං  ලං මේනව ලං හිමිවම් ලං ක්රිටයේවේරිනිය්  ලං වන ලං බේ ලන්ද්රනන් ලං ජයකුමේරි ලං
මේර්ුර ලං 10 ලං වන ලං දින ලං සි  ලං නිදහස් ලං වරන ලං කද් ද් ලං වි ද්ශ ලං ෙත ලං ීමම ලං තහනම් ලං වරන ලං නි ය ෙය්  ලං සමගිනි. ලං ලං
එ ම නම් ලංසෑම ලංමසවී ම ලං ෙොලීසිය  ලංවේර්තේ ලංවරක ලං කස ලංඇය  ලංදැනුම් ලංී  ලංතිබුි. ලංඇය  ලංවිු ද්දව ලංඇති ලං
ඩ දනේ ලං විමර්ශන ලං තව ලං දුර ත් ලං සිදු . ලං මේනව ලං හිමිවම් ලං ආර් ෂව යකු ලං වන ලං ු කී ලං රනේන්දු  ලං ෙනවේ ලං
තිබුණු ලංවි ද්ශ ලංෙත ලංීමම ලංිළිබබද ලංවූ ලංසීමේ ලංතවදුර ත් ලංබක ලං ෙැවැත් වන ලංඅතර ලං ලංඔහු  ලංවිු ද්්ව ලංවූ ලං ඩ දනේ ලං
ිළිබබද ලංවිමර්ශන ලංතව ලංදුර ත් ලංෙැවැත් ලං . ලං
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INFORM වේර්තේව ලං: ශ්රී් ලංකාවේ

 ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංදින ලං100 ලං (2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං-අ රේ ල ලං19 ලංද් වේ) ලං

1. ආර් ෂව ලං හමුදේ ලං විසින් ලං බ්රි/තේනයය ලං අමේතයය ලං වරයේ ලං සමෙ ලං වතේ ලං බහ ලං නොවරන ලං කස  ලං
අවතැන් ලංවූ ලංපුද්ෙකයන්  ලංතර්ජනය ලංවරිස. ලං ලං ලං
ජනවේරි ලං28 ලංවන ලංදින ලං ලංසිවතම්බිළමක ලංසුභසේ්න ලංම්යයස්ථේනය ලං වත ලංෙැමිි ලං ලංසිවිල ලංඇදුමින් ලංසැරසුණු ලංශ්රී් ලංකාවේ ලං
ආරවෂව ලං හමුදේ

 ලං සේමේජිවයන් ලං විසින් ලං සාඩේරය්  ලං සදහේ ලං ෙැමිි ලං බ්රි/තේනයය ලං වි ද්ශ ලං ව යුුර ලං සහ ලං ෙොදු ලං රේජයය ලං

මණ්ඩක ලංවේර්යේක ලංභේර ලංආමේතයය ලංහියු ෙ  ලංස්වයර් ලංමහතේ ලංසමෙ ලංඔවුන් ව ලංතත්ත්වය ලංිළිබබද ලංවතේ ලංබහ ලං නොවරන ලං
මන් ලං  ලං යේෙන ය ලං විපවේමම් ලං ර ද්ශ ේ ලං ෙදිාචිවු වන් ලං වත ලං අනුරු  ලං හෙවේ ලං ඇත. ලං "ඔබකේ ලං දැන  ලං ජීවත් ලං වන ලං
ඉඩම් ලංඔබකේ  ලංඅවශයය ලංබව ලංෙමණ්  ලංඔහු ලංහේ ලංෙවසන්න. ලංඒ ලං වනුව  ලංඅධි ලංආර් ෂිත ලංවළේෙ ේ ලංඇති ලංඉඩම් ලංඔබකේ  ලං
අවශයය ලං බව ලං කියන්න ලං එෙේ." ලං කස ලං ෙැවසූ ලං බව ලං ආර් ෂව ලං හමුදේ ලං සේමේජිව ය්  ලං උපු ේ ලං ද් වමින් ලං වදවු ර් ලං
ෙදිාචිවු  ව්  ලංෙැවසී. ලං ලං
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=13596

2. දිනෙතේ ලං දමළ ලං පුවත්ෙත්  ලං
නි්ේරීන් ෙන් ලංමරණ තර්ජන ලං

බදේහරින් නකු  ලං ශ්රී් ලං කාවේ ලං ආර් ෂව ලං හමුදේ

 ලං

“ ම් ලංෙත්ත ර් ලංතව ලංදුර ත් ලං බදේ ලංහැරි යොත් ලංෙත්ත රත් ලංඑ් ව ලංතමේවත් ලංඅළු ලංවරනවේ” ලංයනු වන් ලංශ්රී් ලංකාවේ ලංයු් ලං
හමුදේ

 ලංබුද්ධි ලංඅාශ ලංභ  ලංිළරිස්  ලංවිසින් ලං දමක ලංජේතිව ලංජනතේ ලං ෙරමුණ  ලං සහය ලං දන ලංදිනෙතේ ලං දමක ලංබසින් ලංෙක ලං

වන ලං පුවත්ෙත්  ලං වන ලං ඉුර ලං නම් ලං

ත්සේම් ලං හි ලං

බදේහරින්නේ ලං

වත ලං දැනුම් ලං ී  ලං තිබුි.මේර්ුර ලං 10 ලං වන ලං දින ලං

කිිප නොච්චි ේ ලංනිවනේවර් ලං රද්ශ ේී  ලං ලංබුද්ධි ලංඅාශ ලංනික්ේරීන් ලංති ද නකු ලං ම ර් ලංරථ ලං දවව ලංනැ අ ලංඅදේක ලංපුවත් ලං
ෙ ත් ලං බදේහරින්නේව ලං ලුහුබැද ලං ඇත. ලං වනත් ලං සිවිල ලං වැසියන් ලං නොසිටි ලං ෙේළු ලං ස්ථේනයවී  ලං බුද්ධි ලං අාශ ලං නික්ේරීන් ලං
විසින් ලං මොහුව ලං නවත්වේ ලං ඔහු ලං සුරව ලං තිබූ ලං පුවත්ෙත් ලං ඔවුන් ව ලං භේරය  ලං ෙන ලං මරණ ලං තර්ජන ලං එලක ලං වර ලං ඇති ලං බව ලං
පුවත් ලංෙත් ලං බදේ ලංහරින්නේ ලංවිසින් ලංමේ්යයය  ලංරවේශ ලංවර ලංඇත. ලංආර් ෂ ලං හේ තූන් ලංමත ලංඅනනයයතේවය ලං හිබ ලංකිරී මන් ලං
ඔහු ලංවැළකී ලංසිටි ේය. ලං
https://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37687

3. උුර ර් ලං දමක ලංජනමේ්යය

ී න් ලංති ද නකු  ලංියය ලංවැද්දීමම් ලං
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INFORM මේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රනය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com

INFORM වේර්තේව ලං: ශ්රී් ලංකාවේ

 ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංදින ලං100 ලං (2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං-අ රේ ල ලං19 ලංද් වේ) ලං

අ රේ ල ලං07 ලංවන ලංදින ලං ෙොිපස් ලං නික්ේරීන් ලංවිසින් ලංයේෙන ේ ලංමේ්යය

ී න් ලංති ද නකුව ලංියය ලංවද්දේ ලංඇත. ලංතිනකුරල ලං

දිනෙතේ ලං පුවත් ලං ෙ ත් ලං ටී. ලං වි න ජිත්, ලං වොළඹ ලං ් න්ද්රීධය ලං ජනමේ්යය
ජනමේ්යය

දි යකු ලං වන ලං ටී. ලං ිළර්ෙී ෙන් ලං සහ ලං නිදහස් ලං

දි යකු ලං වන ලං ම ජ රේිළරියන් ලං යන ලං අයව ලං ෙොිපස් ලං නික ලං ඇදුම් ලං ඇදෙත් ලං මත් ලං ෙැන් ලං ෙේනය ලං වර ලං සිටි ලං

නික්ේරීන් ලං ද ද නකු ලං විසින් ලං නවත්වේ ලං ඔවුන් ව ලං ජනමේ්යය ලං හැදුනුම්ෙත් ලං ෙන්වන ලං කස ලං ෙවසේ ලං ඇත. ලං මම ලං
ජනමේ්යය

ී න් ලං විසින් ලං ෙොිපස් ලං නික්ේරීන් ෙන් ලං රශ්ණය්  ලං ඇසූ ලං වි  ලං ඔවුන්  ලං ිළහිය්  ලං ෙන්වේ ලං ඇති ලං අතර ලං

ජනමේ්යය

ී න් ලංයේෙනය ලං ෙොිපස් ලංස්ථේනය ලං  ලංයන ලං ත් ම ලංඔවුන් ලංෙසුෙස ලංහඹේ ලං ෙොස් ලංඇත. ලං

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/sri-lanka-police-in-jaffna-criticised-for-arrest-andintimidation-of-journalists/

4. අසතයය ලං තොරුරු  ලං සහිත ලං ිපිළය්  ලං ිපූ  ලං බව  ලං ඩ දනේ ලං වරමින් ලං දමක ලං ජනමේ්යය

දි ය්  ලං

අත්අඩාගුව  ලං

යේෙන ේ ලං නලිපයේඩි ලං ෙොිපස් ලං ස්ථේන ේී  ලංෙැහැණු ලංළම යකු  ලංෙහර ලංී  ම් ලංසිදුීමම්  ලංිළිබබද ලංිපූ  ලංරවතත්තිය්  ලං
මත ලං උදයන් ලං පුවත්ෙ ත් ලං නිදහස් ලං මේ්යය

දි යකු ලං වන ලං එන්. ලං ක ෙතේයකන් ලං අ රේ ල ලං 08 ලං වන ලං දින ලං ත්  ලං රැදවුම් ලං

භේරය  ලං ෙත් ලං වු ි. ලං “මූකේශ්රණය ලං නොද් වේ ලං පුවත්ෙත්  ලං සදහේ ලං අසතයය ලං තොරුරු  ලං කබේ ලං ී ම” ලං  ලං යන ලං ඩ දනේව ලං
මොහු  ලංවිු ද්්ව ලංෙවරේ ලංතිබූ ලංඅතර ලංෙසුව ලංඇෙ ලංිළ  ලංනිදහස් ලං වර ලංඇත. ලං බො හ  ලංරවතත්ති ලංඅසතයය ලං හ  ලංවැරදි ලංඒවේ ලං
කස ලං සැකකුවත්, ලං සේවදයය ලං රවතත්තිය්  ලං මත ලං ජනමේ්යය
අවස්ථේවව ලංසිදුීම ලංනැති ලංබව ලං ජයයේ ෂ්  ලංමේ්යය

දි යකු ලං අත්අඩාගුව  ලං ෙැනීම්  ලං මී  ලං ෙර ලං කිසිම ලං

දි යකු ලංරවේශ ලංව ළේ ය. ලං

https://cpj.org/2015/04/journalist-faces-charges-after-publishing-report-c.php

5. රාජපක්ෂ ආධාරකරුවන්ගගන් පත්රිපකා ගා ා රීමට බ ාාධා, ක්රියාකාමටන්බ රඅරාර

ෙහරී  මන් ලංවළයයේනන්ද ලං ෙ ර්රේ ලංුරවේක ලංකැීමය ලං( ඡේයේරූෙය-LNW)

ජේතිව ලං නිදහස් ලං ෙරමු ණ් ලං සේමේජිවයන් ලං විසින් ලං ෙත්රි වේ ලං බදේ ලං හරිමින් ලං සිටි ලං රජේතන්ත්රමවේී  ලං ජනතේ ලං මණ්ඩෙ ේ ලං
සිවිල ලංසහ ලං ද්ශෙේකන ලංක්රිටයේවේරීන් ලංිළරිසව  ලංෙහර ලංී  ලංඇත. ලං‘ය් ෂේෙමනය  ලං ෙර ලංවිමල ලංීමරවාස  ලංසහ ලංවේසු ද්ව  ලං
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INFORM මේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රනය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com

INFORM වේර්තේව ලං: ශ්රී් ලංකාවේ

 ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංදින ලං100 ලං (2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං-අ රේ ල ලං19 ලංද් වේ) ලං

රශ්ණ ලං 10් ’ ලං යන ලං හිසින් ලං යු් ත ලං වූ ලං මම ලං ෙත්රි වේව ලං ෙබරවේරි ලං 19 ලං වන ලං දින ලං හි පු ලං ජනේධිෙති ලං මහින්ද ලං රේජේ ෂ ලං
මහතේ  ලං සහය ලං ෙළ ලං වරමින් ලං ෙැවති ලං රැිපය්  ලං අතරුරර ලංනු ව ෙ ඩ ලං මා ලං සන්ධි ේී  ලං බදේ ලං හරිමින් ලං සිටි යී  ලං මම ලං
ෙහර ලංී ම ලංසිදු ලංීම ලංඇත. ලංෙත්රි වේ ලං බදමින් ලංසිටි ලංවණ්ඩේය ම් ලංවකයයේනන්ද ලං ෙ ර්රේ ලංමහතේ ලංෙහර ලංී  මන් ලංුරවේක ලංකැබූ ලං
අතර ලංමිරිහේන ලං ෙොිපස් ලං ස්ථේන ේ ලංෙැමිිලක්  ලං ෙොනු ලංවර ලංඇත. ලංරහේරය ලංඑලක ලංවළ ලංිළරිස ලංඅතරින් ලං ද ද නකු ලං
අත්අඩාගුව  ලංෙනු ලංකැබූ ලංනමත් ලංඒ ලංිළිබබද ලංනු ව්  ලං ෙොනු ලංවර ලං නොමැත. ලං
http://ceylontoday.lk/51-85177-news-detail-civil-activists-accuse-nff-of-assault.html &
http://lankanewsweb.net/news/10068-kalyananda-perera-accuse-wimal-weerawansa-for-hindering-thedemocratic-people-s-forum

6. එ්  ලං රූෙවේහිනී ලං වණ්ඩේයම්  ලං තවත් ලං රූෙවේහිනී ලං වණ්ඩයම්  ලං විසින් ලං රදවේ ෙන ලං හිරිහැර ලං
වළ ලංබව  ලං ඩ දනේ
ෙළ ලංවරන ලංකද ලංරවතත්තිය්  ලංසම්බන්් යන් ලංරවේශය්  ලංකබේ ලංෙැනීම ලංසදහේ ලංඅද ලං දරණ ලංරූෙවේහිනී ලංනේිපවේව ලං වත ලං
ගිය ලංසිරස ලංටීීම ලංහි ලං මේ්යය

ී න් ලංවණ්ඩේයම්  ලංරදවේ ෙන, ලංෙහර ලංී  ලංියය ලං ෙන්වේ ලංඔවුන් ව ලංවැමරේ ලංආම්ෙන්න ලංඅත් ලං

ෙත් ලංවර ලංෙත් ලංබව ලං ලංMTV/MBC මේ්යය ලංජේකය ලං ඩ දනේ ලංවළ ලංබව ලංමේ්යයය  ලංවේර්තේ ලංවිය. ලං MTV/MBC මේ්යය ලංජේක ේ ලං
මේ්යය

ී න් ලංනීති ලංවි ර ීවව ලංසිය ලංආයතනය ලංෙැමිණ ලංඇති ලංබව ලංඅද ලං දරණ ලංරවේශ ලංව ළේ ය. ලංමරදේ න් ලංඇති ලංමේ්යය ලං

ආයතනය ලංරවේශ ලංවරන ලං අන්දම  ලංඅවසර ලං නොමැතිව ලං මේ්යය

ී න් ලංති ද න්  ලංඔවුන් ව ලංආයතනය  ලංඇුරල ලංීම ලං

ඇති ලං බව ලං සහ ලං එම ලං ඩ දනේව ලං නිවැරදි ලං නම් ලං එ සේ  ලං අවසර ලං නොමැතිව ලං ඇුරළු ලං ීමම ලං වරද්  ලං බවත් ලං ෙොිපස් ලං මේ්යය ලං
රවේශව ලං සහවේර ලං ෙොිපස් ලං අධිවේරී ලං ු වන් ලං ගුණ සේ වර ලං  ලං මේ්යයය  ලං ෙැවසීය. ලං "අ න්  ලං අත , ලං මරදේ න් ලං ිළහිටි ලං
ආයතන ේ ලං සේ වවයන් ලංවිසින් ලංෙැමිි ලංමේ්යය

ී න්  ලංෙහර ලංී මද ලංවරද්  ලංබව ලංඔහු ලංතව ලංදුර ත් ලංකියේ ලංසිටි ේය. ලං

(මරදේ න් ලංිළහිටි ලංආයතනය ලංයනු වන් ලංසදහන් ලංවන් න් ලංටීීම ලං දරණ ලංආයතනයිස.)
http://www.dailynews.lk/?q=local/sirasa-vs-derana

7.

ඩ දනේ ලංරහිතව ලංදින ලං362්  ලංරැදවුම් ලංභේර ේ ලංසි  ලංනිදහස් ලංවූ ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංක්රිටයේවේරිනිය ලං  ලං
අධිවරණය ලංසීමේ ලංෙනවිස. ලං

රැදවුම් ලංභේර යන් ලංනිදහස් ලංවූ ලංජයකුමේරි ලං(ඡේයේරූෙය: @RadeepG)

6
INFORM මේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රනය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com

INFORM වේර්තේව ලං: ශ්රී් ලංකාවේ

 ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංදින ලං100 ලං (2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං-අ රේ ල ලං19 ලංද් වේ) ලං

දින ලං 362්  ලං ඩ දනේ ලං රහිතව ලං රැදවුම් ලං භේර ේ ලං සිටි ලං බේ ලන්ද්රනන් ලං ජයකුමේරි ලං මහත්මිය ලං 2015 ලං මේර්ුර ලං 10 ලං වන ලං දින ලං
නිදහස් ලං වරන ලං කද ලං නමුත් ලං සෑම ලං මසවම ලං ෙොලීසිය  ලං වේර්තේ ලං වරන ලං මන් ලං සහ ලං වි ද්ශ ලං ෙතීමම ලං තහනම් ලං වරමින් ලං
අධිවරණය ලංඇය ලං වත ලංසීමේ ලංෙනවන ලංකී . ලංඇය ලංිළිබබද ලංෙරී් ෂණ ලංතව ලංදුර ත් ලංෙැවැත්

. ලං ලංඇය ලං2009 ලංවස ර්ී  ලං ලංශ්රී් ලං

කාවේ ලංයු් ලංහමුදේව ලං වත ලංභේර ලංී  මන් ලංඅනුරු ව ලංඅුරු දහන් ලංීම ලංඇති ලංසිය ලංපුත්රමයේ ලංඇුරළු ලංඅුරු දහන් ලංවූ ලංපුද්ෙකයන් ලං
වනු වන් ලංසතයය ලංසහ ලංයු් තිය ලංඉුව ලංවරවේ ලංෙැනීම ලං වනු වන් ලංව යුුර ලංවළ ලංරමුඛ් ලං ෙ ළේ  ලංක්රිටයේවේරිනියකි. ලං
https://freejeyakumary.wordpress.com/2015/03/10/jeyakumary-and-9-other-political-prisoners-released-today/

8. ඩැනල ලං4 ලං වත ලංසහය ලංෙළ ලංවළැිස ලංවි ද්ශ ලංෙමන් ලංබකෙත්රමය ලංඅත් ලංහිුවවිස ලං
ශ්රී් ලං කාවේ ලං රජය  ලං සහ ලං ආර් ෂව ලං හමුදේවන්  ලං අෙහේස ලං වන ලං ආවේර ේ ලං චිත්රමෙ ය්  ලං නිෂ්ෙේදනය ලං කිරීම ලං සදහේ ලං
බ්රි/තේනයය ේ ලංඩැනල ලං4 ලංරූෙවේහිනී ලංනේිපවේව  ලංසහය ලංදුන් ලංබව  ලංඇති ලං ඩ දනේව්  ලංමත, ලං වොළඹ ලංම හේ ස්ත්රමේත්වරයේ ලං
විසින් ලං රමනේදන් ලං අගිනම් ලං යන ලං අය  ලං වි ද්ශ ලං ෙත ලං ීමම ලං වළ් වේකන ලං නි ය ෙය්  ලං නිකුත් ලං වරන ලං කී . ලං ඔහු ව ලං
ෙරිෙණවය ලංසහ ලං සසු ලංතේ් ෂිව ලංඋෙවරණ ලංෙරී් ෂේ ලංවර ලංබැලීම ලංසදහේ ලං මොරුවව ලංවිශ්ව ලංවිදයයේකය ලං වත ලංයැීමම  ලං
ම හේ ස්ත්රමේත්වරයේ ලං විසින් ලං නි ය ෙ ලං වර ලං ඇත. ලං ඩැනල ලං 4 ලං නේිපවේව ලං වත ලං තොරුරු  ලං කබේ ලං ී ම ලං සදහේ ලං රමනේතන් ලං
වත ලංසහය ලංකබේ ලංදුන් ලංබව  ලංසැව ලං ව රන ලංතවත් ලංපුද්ෙකයන් ලංකිහිෙ ද න් ම ලං ලංහදුනේ ලං ෙන ලංඇති ලංබව ලං බොරැලක ලං
ෙොලීසිය ලංරවේශ ලංව ළේ ය. ලං ම් ලංිළළීබද ලං ව රන ලංෙරී් ෂණ ලංතවමත් ලංඅවසන් ලං නොමැති ලංබැවින් ලං මොහු ලංරටින් ලංිළ ීමම ලං
වැක් ීමම  ලංඅවශයය ලංවූ ලංබව ලං ෙොලීසිය ලංකියේ ලංසිටි ේය. ලං ලං
http://www.dinamina.lk/2015/03/31/_art.asp?fn=n15033124

9. සැව ලංසහිත ලංෙනු දනුව්  ලංය  ලංෙැසීම  ලංමේ්යය

ී  යකු  ලංෙහර දිස ලං

නිති ලං වි ර ීව ලං ඉඩම් ලං ෙනු දනුව්  ලං ිළිබබද ලං වේර්තේ ලං කිරීම ලං නවතේ ලං දැමීම  ලං
පුත්තකම ලං මේ්යය

ී  හිරේන් ලං ප්රි්යාවර ලං ජයසිාහ ලං මහතේ  ලං නේදුනන ලං

පුද්ෙක යකු ලං විසින් ලං ෙහර ලං ී  ලං ඇත. ලං මේර්ුර ලං 23 ලං වන ලං දින ලං පුත්තකම ලං ෙේකවිය ලං
ර ද්ශ ේී  ලං මම ලං සිදුීමම ලං හ

ෙන ලං ඇත. ලං රහේරය  ලං මුහුණ ලං දුන් ලං ජයසිාහ ලං

මහතේ ලං රතිවේර ලං සදහේ ලං පුත්තකම ලං ර හක  ලං ඇුරළත් ලං වර ලං ඇත. ලං රජ ේ ලං
ඉඩම් ලංනීති ලං වි ර ීවව ලංවිකිණීම  ලංඋත්සහ ලංදරන ලංපුද්ෙක යකු ලංවිසින් ලංතමේ  ලං
ෙහර ලං දුන් ලං බව ලං ජයසිාහ ලං මහතේ ලං මේ්යයය  ලං කියේ ලං සිටි ේය. ලං මම ලං සිදුීමම් ලං
සමබන්් යන් ලංපුත්තකම ලං ෙොලීසි ේ ලංෙැමිිලක්  ලං ෙොනු ලංවර ලංඇත. ලං ලං
Ada Derana / http://goo.gl/qn5vqd

මේ්යය

ී  හිරේන් ලංප්රි්යාවර ලංජයසිාහ ලං( ඡේයේරූෙය: ලංජූ්  ලංසමන්ත )
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com

INFORM වේර්තේව ලං: ශ්රී් ලංකාවේ

 ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං

10. වවුනියේව ලංපුරවැසි ලංවමිුව

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංදින ලං100 ලං (2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං-අ රේ ල ලං19 ලංද් වේ) ලං

 ලංර්ේනියේ ලංත්රමස්ත ලංවිමර්ශනය  ලංවැදවිස ලං

ක්රිටෂ්ණිළමක ලං ද්වරේසේ ලං (ඡේයේරූෙය: Sri Lanka Mirror)

වවුනියේව ලං පුරවැසි ලං වමිුව

 ලං ර්ේනී ලං ක්රිටෂ්ණිළමක ලං ද්වරේසේ ලං මහතේව  ලං මේර්ුර ලං 26 ලං වන ලං දින ලං  ලං ෙොිපස් ලං ත්රමස්ත ලං

විමර්ශන ලං ඒවවය  ලං ෙැමි ණන ලං කස ලං දන්වේ ලං තිබුි. ලං මොහු ලං උුර ර් ලං සහ ලං නැ ෙනහිර ලං ෙළේ ත් ලං පුද්ෙකයන් ලං
අුරු දහන් ලං ීමම ලං ිළිබබද ලං වවුනියේව ලං ඇුරළු ලං ර ද්ශ ලං කිහිෙයව ලං මෑතවී  ලං ෙැවති ලං වි ර ්තේ ලං මේකේ

 ලං ර්ේන ලං

සාවි්ේයව යකු ලංවිය. ලං ලංෙසුගිය ලංවස ර් ලංී  ලංද ලංෙහරී මව  ලංක්  ලංීමම ලං හේ ුර වන් ලං ද්වරේසේ ලංමහතේ ලං ලං ර හක ලංෙත ලංවර ලං
තිබුි. ලං
http://www.srilankamirror.com/news/item/3105-vavuniya-citizen-s-committee-head-to-tid

11. ඝේතනය ලං වු ණු ලං ජනමේ්යය
චිත්රමෙ ය්  ලංඅත්හිුවවිස. ලං
ජනමේ්යය

දි යකු ලං වන ලං රිඩ්  ලං ද ලං සොිසසේ ලං ිළිබබද ලං නිර්මේණය ලං වූ ලං

ී  ලංරිඩ්  ලංද ලං සොිසසේ ලංිළිබබද ලංනිර්මේණය ලංීමම  ලංනියමිතව ලංතිබූ ලංචිත්රමෙ

ේ ලංඅ්යය් ෂවරයේ ලං වත ලං

ිපිළය්  ලංයවමින් ලංආර් ෂව ලංඅමේතයයශය ලංදන්වේ ලංතිබු ණ් ලංචිත්රමෙ ය ලංරූ ලංෙත ලංකිරීම  ලංඅවසර ලංදිය ලං නොහැකි ලං
බවිස. ලං ලංඅ්යය් ෂවරයේ ව ලංඉලලීම ලංරති්  ෂේ ෙ ලංකිරීම  ලං හේ ුරව ලං කස ලං ලංඅරසන්න ලංඅතීතය ලංසිහිෙත් ලංකිරීම ලං
නුසුදුසු ලං  ලංබව ලං ිපිළ ේ ලංද් වේ ලංතිබූ ලංබව ලං ෙොිපසිෙතිවරයේ ලංඋපු ේ ලංද් වන ලංවේර්තේ ලංසදහන් ලංව ළේ ය. ලං ලංමේ්යය ලං
ී  ලං රිඩ්  ලං ද ලං සොිසසේ ලං  ලං 1990 ලං ෙබරවේර් ලං 18 ලං වන ලං දින ලං රේජගිරි ේ ලං වැිපවඩවත්ත ලං සිය ලං නිව සේ ී  ලං සිවිල ලං
ඇදුම්න් ලංසැරසුණු ලංආර් ෂව ලංභ ිසන් ලංවිසින් ලංෙැහැර ලංෙනු ලංකැබුි. ලං ලංෙසු ලංදේ ලංඋදෑසන ලංවතර ලංවද ලංහිාසේ ලංී  ලංමරේ ලං
දැමුණු ලංඔහු ව ලංසිු ර ලං මොරුවව ලං වොරකවැලක ලංමුහුදු ලං වර ලී  ලං සොයේ ලංෙැණුනි. ලංඔහු ව ලංමව ලංවූ ලංමවදයය ලං
ම න රේනී ලං සරවනමුත්ුර ලං මහත්මිය ලං විසින් ලං ආරම්භ ලං වළ ලං අරෙකය ලං ව ේ ලං මම ලං චිත්රමෙ ය ලං සවස් ලං ීම ලං ඇත. ලං
අුරු දහන් ලංවූ ලංපුද්ෙකයන් ලංිළිබබදව ලංඑ් ව ලං ව යුුර ලං කිරීම ලං සදහේ ලංමවුවු න් ව ලං ෙරමුණු ලංආරම්භ ලංව ළේ  ලං
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www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com

INFORM වේර්තේව ලං: ශ්රී් ලංකාවේ

 ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංදින ලං100 ලං (2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං-අ රේ ල ලං19 ලංද් වේ) ලං

ඇය ලං විසිනි. ලං ඔහු ව ලං ඝේතන ේ ලං චූදිතයන් ලං ඝේතන යන් ලං වසර ලං 15කින් ලං ෙසු ලං එනම්, ලං 2005ී  ලං වොළඹ ලං
මහේධිවරණය ලංවිසින් ලංනිදහස් ලංවරන ලංකී .
http://english.srilankamirror.com/entertainment-mirror/item/2725-police-prohibits-film-on-richard-de-zoysa

12. මේනව ලංහිමිවම් ලංආර් ෂව යකු ලං වත ලංෙනවේ ලංතිබූ ලංසීමේ ලංඉවත් ලංකිරීම ලංරති්  ෂේ ෙ ලං

 ලං

ු කී ලංරනේන්දු ලං2015 ලංමේර්ුර ලංමේස ේී  ලංUNHRC වණ්ඩේයම් ලංහමුව්  ලංඅමතමින් ලං

මේනව ලංහිමිවම් ලංආර් ෂව යකු ලංවන ලංු කී ලංරනේන්දු ලංමහතේ ලං වත ලංනිදහ සේ  ලංඅදහස් ලංරවේශ ලංකිරීම ලංසහ ලංවි ද්ශ ලංෙතීමම ලං
ිළිබබද ලංසීමේ ලංෙනවේ ලං2015 ලංමේර්ුර ලං21 ලංවන ලංදින  ලංවසර්  ලංෙත ලංවිය. ලංරූකී ලංරනේන්දු ලං වොළඹ ලංිළහිටි ලං INFORM ලං (මේනව ලං
හිමිවම් ලං දත්ත ලං ් න්ත ද්රනේ ලං ) ලං හි ලං උෙ ද්ශවවර යකි. ලං ත්රමස්ත ලං විමර්ශන ලං ඒවව ේ ලං ඉලලීම්  ලං අනුව ලං වොළඹ ලං
ම හේ ස්ත්රමේත් ලං අධිවරණය ලං විසින් ලං මම ලං සීමේ ලං ෙනවන ලං කී . ලං එවැනිම ලං තවත් ලං නි ය ෙය්  ලං මගින් ලං ඔහු ලං සුරව ලං තිබූ ලං
ඉ ක්  ොොනිව ලංඋෙවරණ ලංරජ ේ ලංභේරය  ලංෙන්නේ ලංකී . ලං2014 ලං නොවැම්බර් ලං05 ලංවන ලංදි ලංඔහු ව ලංනීතීඥවරයේ ලංවිසින් ලං
ඔහු  ලං එලක ලං ීම ඇති ලං ඩ දනේ ලං විපන් ලං නිදහස් ලං වරන ලං කස ලං සහ ලං ඔහු ලං වත ලං ෙනවේ ලං ඇති ලං සීමේ ලං ඉවත් ලං වරන ලං කස ලං
නීතිෙතිවරයේ ලං වත ලං ඉලලීම්  ලං ඉදිරිෙත් ලං ව ළේ ය. ලං නිදහ සේ  ලං වි ද්ශ ලං ෙත ලං ීමම ලං ිළිබබද ලං වූ ලං සීමේ ලං ඉවත් ලං කීරී ම් ලං
හැකියේව්  ලං ඇති ලං බව ලං ෙනුනත් ලං විමර්ශනය ලං දිෙ ම ලං ක්රිටයේත්මව ලං වන ලං නිසේ ලං රජය ලං භේරය  ලං ෙත් ලං ඉ ක්  ොොනිව ලං
උෙවරණ ලං ආෙසු ලං කබේ ලං දි ලං නොහැකි ලං බවත් ලං අදහස් ලං රවේශ ලං කිරීම ලං ිළිබබද ලං ෙනවේ ලං ඇති ලං සීමේ ලං ඉවත් ලං වළ ලං නොහැකි ලං
බවත් ලංඔහු ව ලංනීතීඥවරයේ ලං වත ලංනීතිෙති ලංවරයේ ලංවිසින් ලංදැනුම් ලංී  ලංඇත. ලං

13. ෙොලීසිය  ලංවිු ද්්ව ලංවි ර ්තේව ේ ලංනිරත ලංවූවන්  ලංවදුළු ලංෙෑස් ලංරහේර ලං
ෙබරවේරි ලං1 ලංවන ලංදේ ලංතකවවැ ල ලං ෙොිපස් ලංස්ථේනය ලංඉදිරිිළ ී  ලංවි ර ්තේවයව ලංනිරත ලංවූ ලංිළරිස්  ලංවිසුු වේ ලං
හැරීම  ලං ෙොලීසිය ලංවිසින් ලංවදුළු ලංෙෑස් ලං රහේර ලං යොදේ ලං ෙන ලංඇති ලංබව ලංඅද ලං දරණ ලංවේර්තේ ලංව ළේ ය. ලංජනවේරි ලං
9
INFORM මේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රනය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com

INFORM වේර්තේව ලං: ශ්රී් ලංකාවේ

 ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං

31 ලං වන ලංදින ලංතකවවැ ල ලං ෙොලීසිය ලංුරළී  ලංඅත්අඩාගු

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංදින ලං100 ලං (2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං-අ රේ ල ලං19 ලංද් වේ) ලං

 ලංසිටි ලංපුද්ෙ යකු ලංසැව ලංව යුුර ලං කස ලංමිය ලංයේම ලං

මම ලං වි ර ්ේතව  ලං හේ ුර ලං ීම ලං ඇත. ලං ව සේ  ලං වතත් ලං වදුළු ලං ෙෑස් ලං රහේර ලං එලක ලං බව  ලං එලක ලං ඩ දනේව ලං
ෙොලීසිය ලංවිසින් ලංරති්  ෂේ ෙ ලංවර ලංඇත. ලං ලං
http://www.adaderana.lk/news/29650/talawakelle-demonstrators-call-off-protest&

වි ර ්තේවු වන් ලංනිසේ ලං ලංඋඩර  ලංදුම්රිය ලංමේර්ෙය ලංෙැය ලංකිහිෙයව  ලංඅවහිර ලංවිය. ලං(ඡේයේරූෙය: Ada Derana)

14. විශ්ව ලංවිදයයේක ලංෂයෂයන් ව ලංවි ර ්තේ ලංවයයේෙේරයව  ලං ෙලීසි යන් ලංරහේර ලං
මේර්ුර ලං31 ලංවන ලංදින ලංෙැවැත්වුණු ලංවි ර ්තේ ලංෙේෙමන  ලංෙහර ලංී ම ලංසම්බන්් යන් ලංශ්රී් ලංකාවේ ලං ෙොලීසිය  ලංසහ ලං ෙොිපස් ලං
වි ශේ ෂ ලංවේර්ය ලංබකවේය  ලංවිු ද්්ව ලංමේනව ලංහිමිවම් ලං වොමිසම  ලංෙැමිිලක්  ලංඉදිරිෙත් ලංකිරීම  ලංසූදේනමින් ලංසිටින ලං
බව ලංඅන්තර් ලංවිශ්ව ලංවිදයයේක ලංෂයෂයය ලංබක ලංමණ්ඩකය  ලංරවේශ ලංව ළේ ය. ලං මම ලංෙහරී  ම්ී  ලංවිශ්ව ලංවිදයයේක ලංෂයෂයයයන් ලං24 ලං
ද නකු ලං ුරවේක ලං කැබූ ලං බවත්, ලං හිස  ලං සහ ලං දෙේ ලං වක  ලං බැ න් ලං ෙොලු ලං විපන් ලං එලක ලං වළ ලං රහේර ලං නිසේ ලං කැබූ ලං දු ණු ලං
ුරවේක ලං හේ ුර වන් ලං ඉන් ලං 10 ලං ද නකු ලං ර හල ලං ෙත ලං වළ ලං බවද ලං අන්තර් ලං විශ්ව ලං විදයයේක ලං ෂයෂයය ලං බක ලං මණ්ඩකය ලං කියේ ලං
සිටි ේය. ලං මම ලං සිදුීමම් ලං ිළිබබද ලං වි ශේ ෂ ලංරවේශය්  ලං මේ්යයය  ලං නිකුත් ලං වරමින් ලං අ්ේමේතයය ලංවේර්යේකය ලං රවේශ ලං වර ලං
සිටි ේ, ලං “ මවැනි ලං සිදුීමම් ලං සිදුීමම ලං ඉතේම ලං වණෙේුවදේයවිස. ලං වි ර ්ේතේවු වන් ලං සේමවේමීව, ලං ඔවුන් ව ලං
නි ය ජිතයන්  ලං අෙ ව ලං ආරේ්නය ලං ිළිබ ෙන ලං ඔවුන් ව ලං සා ද්ශය ලං භේර ලං ී ම  ලං  ලං ඉඩ ලං දුන්නේ ලං නම් ලං

මම ලං

වණෙේුවදේයව ලංසිදුීමම ලංසිදු ලංවන් න් ලංනැහැ” ලංයනු වනි. ලං ලං “අෙමැතිවරයේ  ලංඔවුන් ලංසා ද්ශය ලංභේරී  ම් ලංඅවශයයතේවය ලං
ිළිබබද ලං ලංඅන්තර් ලංවිශ්ව ලංවිදයයේක ලංෂයෂයය ලංබක ලංමණ්ඩකය ලංවිසින් ලංකිසිදු ලංූරර්ව ලංදැනුම් ලංී ම්  ලංසිදු ලංවර ලංනැහැ. ලංඔවුන් ලංදැනුම්ී  ලං
ති බන් න් ලං විශ්ව ලං විදයයේක ලං රතිෙේදන ලං වොමිෂන් ලං සභේව ලං වත ලං සා ද්ශය ලං භේර ලං ී ම  ලං ෙේෙම න් ලං ෙමන් ලං වරන ලං බව ලං
ෙමි” ලං ලංයනු වන් ලංතව ලංදුර ත් ලංඑම ලංරවේශ ේ ලංසදහන් ලංවිය. ලං ලං
http://www.ceylontoday.lk/51-89025-news-detail-iusf-to-go-to-hrcsl.html
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INFORM වේර්තේව ලං: ශ්රී් ලංකාවේ

 ලංවිසම්මුතිය ලංමර්දනය ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංදින ලං100 ලං (2015 ලංජනවේරි ලං09 ලං-අ රේ ල ලං19 ලංද් වේ) ලං

15. මේනව ලංහිමිවම් ලංිළිබබද ලංක්රිටයේවේරී ලංහිමි ලංනමව  ලං ෙොලීසි යන් ලංහිරිහැර ලං
තම ලං ෙම් ලං ර ද්ශ ේ ලං ජනතේව ලං මුහුණ ලං දන ලං දුෂ්වරතේ ලං ිළිබබද ලං ෙත්සම්  ලං ජනේධිෙතිවරයේ ලං වත ලං භේර ලං ී ම  ලං ගිය ලං
අවස්ථේ

 ලං තමේව ලං ෙොලීසි ේ ලං රදවේ ලං ෙන ලං හිරිහැර ලං වළ ලං බව ලං ව රැව ලං විජිත ලං හිමි ලං විසින් ලං  ලං ජනේධිෙති ලං මමත්රීlෙේක ලං

සිරි සේ න ලං මහතේ ලං වත ලං ඉදිරිෙත් ලං වළ ලං ිපිළය්  ලං මගින් ලං ෙැමිිිබ ලං වර ලං ඇත. ලං මීළෙ ලං මා ලං සන්ධි ේී  ලං තමේව ලං ඝේතනය ලං
කිරීම  ලංපුද්ෙකයන් ලං6 ලං ද නකු ලංසිටින ලංබව ලංෙවසමින් ලංමහියාෙන ේ ලංහබර ලංවැව ලංමා ලංසන්ධි ේී  ලං ෙොිපස් ලංනික්ේරීන් ලං
15 ලං ද නකු ෙන් ලංෙමණ ලංයුුර ලංවණ්ඩේයම්  ලංතමේ ව ලංෙමන ලංනතර ලංවළ ලංබව ලංවිජිත ලංහිමි ලංවිසින් ලංඑම ලංිපිළ ේ ලංසදහන් ලං
වර ලං ඇත. ලං  ලං අදේක ලං හිමිනම ලං සුරව ලං තිබූ ලං ජාෙම ලං දුරවතනය ලං ෙොලීසි ේ ලං භේරය  ලං ෙන ලං හිමිනම ලං ගිරේදුු  ව ට් ට් ලං
ෙොිපස් ලං ස්ථේනය  ලං රැ ෙන ලං ෙොස් ලං ඇත. ලංිපිළ ේ ලං සදහන් ලං වන ලං ආවේරය  ලං අදේක ලං සිදුීමම ලං සිදුීම ලං ඇත් ත් ලං මේර්ුර ලං 21 ලං
වන ලං දිනය. ලං විජිත ලං හිමි, ලං ආෙම් ලං අතර ලං සහජීවනෙ ලං නාවේ ලං ලීම ලං සහ ලං බෞද්් ලං නොවන ලං රජේවන් ලං ව ලං අිසතිවේසිවම් ලං
ආර් ෂේ ලං කිරීම ලං ිළළීබද ලං වි ශේ ෂ යන්ම, ලං ෙසුගිය ලං වේක ේ ලං රඩණ්ඩත්වය  ලං මුහුණ ලං දුන් ලං මුස්ිපම් ලං සහ ලං ක්රිටස්තියේනි ලං
රජේවන් ලං ව ලංඅිසතිවේසිවම් ලංසම්බන්් යන්, ලං බෞද්් ලංරජේව ලංඅතර ලංරභක ලංහඩ්  ලංනැාවූ ලංහිමි ලංනමකි. ලංවිජිත ලංහිමියන් ලං
2013 ලංඅ ෙ ස්ුර ලංමේස ේ ලංසි  ලංවිවි් ලංඅවස්ථේ ලංවකී  ලංෙහරී ම්, ලංතර්ජනය ලංකිරීම් ලංසහ ලංියය ලංවැද්දීමම් ලංවක  ලංමුහුණ ලංී  ලංඇති ලං
අතර ලං ඔහු ලං විසින් ලං සාවි්ේනය ලං වරන ලං කද ලං මේ්යය ලං සේවච්ඡේව්  ලං

ෙොලීස් ලං නික්ේරීන් ලං ඉදිරි ේී මය ලං කිසියම් ලං

වණ්ඩයම්  ලං විසින් ලං වඩේවප්ෙල ලං වරන ලං කී . ලං මම ලං වඩේවලෙල ලං කීරීම ලං ිළිබබදව ලං ෙැහැදිිබ ලං සේ් ෂි ලං ඉදිරිෙත් ලං ීම ලං
තිබුණද ලං ම් ලංවන ලංවි ත් ලංඒ ලංසම්බන්් යන් ලංකිසිදු ලංපුද්ෙක ය්  ලංඅත්අඩාගුව  ලං ෙන ලං නොමැත. ලං ලං
http://goo.gl/eVzxG4 ලං ලං
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