
2021 ඔක්තෝබර මස 06 වැනි දා 
 

සභාපති, 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් ්කාමිෂන් සභාව, 

ආර් ඒ ද මැල් මාවත, 

්කාළඹ. 
 

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවව්න් ආරක්ෂා කර ඇති මූලික අයිතිව්ාසිකම් කඩවීමට අත්යාසන්න 

සිදුවීමක් ගැන දැනුම්ීම 
 

ගුරු-විදුහල්පතිවරුන්්ේ වැටුප් විෂමතාවය මුල්කර ගනිමින් දින 87ක තිසේ්සේ ගුරු-

විදුහල්පතිවරුන් පවත්වා්ගන යන අඛණ්ඩ අරගල්ේ ඉදිරි පියවරක ් ලස අද ් කාළඹ සහ 

දිවයි්න් සෑම දිසේි කකයකටම උද්ඝෝෂණ රැසක ්සෞඛය මාර්්ඝෝප්දශ අනුව 

පැවැත්ීමට එම වෘත්ීය සමිති සූදානම් කර ති්ේ. වෘත්ීය සමිති/වෘත්ීය සමිති 

ක්රියාකාරකයන්/සිවිල් සංවිධාන/ සිවිල් සංවිධාන ක්රියාකාරිකයන්/පුරවැසියන් ්ලස අපි ද 

්මම වි්රෝධතාවට සහ්යෝගය දකවමු. 

ශ්රී ලංකා ආණ්ුක්රම වයවසේථා්ේ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්්ේද්ේ භාෂණ්ේ නිදහසට සහ 

ප්රකාශනය ඇතුළු අදහසේ පළ කිරී්ම් නිදහසට ්මන්ම සාමකාමීව රැසේී්ම් නිදහසට ද 

ඔේනෑම පුරවැසියකුට අයිතිවාසිකම් තිබුණ ද පසුගිය කාල්ේ දී එම අයිතිවාසිකම 

උල්ලංඝණය වන ආකාරයට ශ්රී ලංකා ්පාලිසිය සහ/්හෝ ආණ්ුව කටයුතු කරනු දකනට 

ලැබිණි. 

උද්ඝෝෂණ යනු අදහසේ ප්රකාශ කිරී්ම් එක ක්රමයක වන අතර කිසිම ්හේතුවක නිසා 

උද්ඝෝෂණ පැවැත්ීමට ඉඩ ්නා්දන බවට ආණ්ු්ේ අමාතයවරයකු කළ ප්රකාශයක 

පසුගියදා ජනමාධය වාර්තා කර තිබිණි. 

ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවය මුල් කර ගනිමින් ්ලෝක ගුරු දිනයට සමගාමීව අද (06) 

ගුරු විදුහල්පතිවරුන්්ේ සහභාගීත්ව්යන් ්කාළඹ ඇතුළු සෑම දිසේි කකයකම උදෑසන 

10.00ට පැවැත්්වන වි්රෝධතා ්පාලිසිය ්හෝ ්වනත් අංශයක මගින් මර්දනය කිරීමට 

උත්සාහ කළ්හාත් ආණ්ුක්රම වයවසේථා්වන් ආරකෂා කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් 

කඩීමට ඉඩ ඇති බැවින් එ්ලස සිදුීම වැලැකීමට අවශය ක්රියාමාර්ග ගන්නා ්ලස 

ඉල්ලා සිටිමු. 

්මම උද්ඝෝෂණවලට සහභාගී වන්නන්්ේ මූලික අයිතිවාසිමක කඩකිරීමට ්පාලිසිය 

්හෝ ්වනත් අංශයක කටයුතු කරන්්න්දැයි නිරීකෂණය කිරීම සඳහා සහභාගී වන ්ලස 

ඉල්ලා සිටිමු. 



 

සේතුතියි. 

්මයට, 

විශේවාසී, 
 

(අත්සන් කරන්නන්වේ/සංවිධානව්ල නම් ලැයිස්ුව් පහතින්) 

 

පිටපත් 

අධයකෂ, විමර්ශන අංශය, ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් ්කාමිෂන් සභාව. 

පළාත් අධයකෂවරුන්, ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් ්කාමිෂන් සභාව. 

සියලුම මාධය ආයතන 

තානාපති කාර්යාල 

 

අත්සන් කව ,් 
 

1. මාධය ්සේවක වෘත්ීය සමිති සම්්ම්ලනය 

2. ශ්රී ලංකා තරුණ ජනමාධය්ේදීන්්ේ සංගමය 

3. ප්රජාතන්රවාදය සඳහා තරුණ වෘත්තිකයන්්ේ ජාලය 

4. අයිතිය උ්දසා මාධය්ේදි්යෝ 

5. මීඩියා ්ප්රෝ-්ටක ශ්රී ලංකා 

6. ට්රසේ් එන්ක්ර්ජ්මන්් තරුණ ජාලය 

7. මීඩියා එල් ්ක ජාලය 

8. ්ප්රා්ටක් සංගමය 

9. රූල් ඔෆේ ්ලෝ ්ෆෝරම් 

10. ඩාබිඳු සාමූහිකය 

11. සමාජ සහ සාමයික ්කන්රය 

12. ඉඩම් සහ කෘෂිකර්ම ප්රතිසංසේකරණ වයාපාරය (MONLAR) 

13. සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකී්ම් කමිටුව 

14. ජනවාර්ගික අධයයනය සඳහා වූ ජාතයන්තර ්කන්රය 

15. ජාතික ධීවර සහ්යෝගිතා වයාපාරය 

16. ජනතා නීතිඥ්යෝ 



17. ක්රිසේතියානි සහ්යෝගිතා වයාපාරය 

18. ් කෞෂාල් රණසිංහ - සිවිල් ක්රියාකාරීන්්ේ සාමූහිකය 

19. ් ක රණවන - ජනමාධය්ේදී 

20. ආර් රණවන - ජනමාධය්ේදී 

21. සුසන්ත යාපා- සභාපති, මීඩියා ්ප්රෝ-්ටක ශ්රී ලංකා 

22. රුකී ප්රනාන්දු  

23. නීතිඥ සු්ර්න් ්ප්ර්රා 

24. ජනමාධය්ේදී සඳුන් ප්රියංකර විතාන්ේ 

25. ් ටරන්සේ ප්රනාන්දු පියතුමා 

26. ් ශරාඩ් ජයවර්ධන පියතුමා 

27. සරත් ඉදදමල්්ගාඩ පියතුමා 

28. ඇන්ටන් පියතුමා 

29. ් රාහාන් සිල්වා පියතුමා 

30. තරිඳු ජයවර්ධන 

31. ජයනි අ්ේවික්රම 

32. තිලක කාරියවසම්, විධායක අධයකෂ, FIAN ශ්රී ලංකා. 

33. නිමල්කා ප්රනාන්දු 

34. නාලිනී රණරාජා - කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ක්රියාකාරිනී 

35. එසේ විශේවලිංගම්, ්ල්කම් - ශ්රී ලංකා ්න්චර් කණ්ඩායම 

36. මාධය්ේදී ්මලනි මා්නල් ්ප්ර්රා 

37. ශ්රියන්ති ්ප්ර්රා 

38. ශිවන්ති සිල්වා 

39. ් ත්ර්සා රාජපකෂ 

40. ් රෝහිණී ප්රනාන්දු 

41. රීටා ප්රනාන්දු 

42. ආචාර්ය මාරි්යෝ ්ගෝමසේ 

43. රසිකා පීරිසේ කනයා්සායුරිය 

44. මුසේතාපා අන්සාර්, ශ්රී ලංකා වෘත්ීය විදුහල්පතිවරුන්්ේ සංගම්ේ ජාතික 

සම්බන්ධීකාරක (්දමළ මාධය) 

45. සංජුලා ඔේෂිනී පීටර්සේ 

46. නීතිඥ ්සේනක ්ප්ර්රා 

47. මරීසා ද සිල්වා 

 

 



 

 


