
 

 

 

2022/07/31 

සුලාරි ලියනගම මහත්මිය, 

විමර්ශන අධ්යක්ෂ, 

ශ්රී ලංකා මානව හිිකම් කකාිෂන් සභාව, 

කකාළඹ. 

 

අධ්යක්ෂතුියනි, 

 

මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකිරීමක් සම්බන්ධවයි 

 

නිදහස් මාධ්යකේදියකු කමන්ම අන්තර් විශ්ව විදයාල ශිෂය බල මණ්ඩලකේ 

ක්රියාකාරිකයකු වන කවරංග පුෂ්පික නම් තරුණයා පසුගිය 27 වැනිදා කකාළඹ 

කකාටුකේ බස් රථයක් තුල සිටියදී පැහැර ගැනීම ගැන අප විසින් කළ දැනුම්දීමට අනුව 

ඒ කමාකහාකත්මම ක්රියාත්මමක වීම සහ ඔහු සම්බන්ධ්කයන් කසායා බැලීමට විමර්ශන 

නිලධ්ාරියකු කයාමු කිරීම සම්බන්ධ්කයන් ස්තුතිවන්ත කවමු. 

 

සිවිල් ඇඳුින් සැරසී පැිණි ිරිසක් විසින් පැහැර ගනු ලැබූ එම තරුණයා කකාළඹ 

දකුණ කකාට්ඨාස අපරාධ් විමර්ශන කාර්යංශකයන් අත්මඅඩංගුවට කගන ඇති බවත්ම, 

පසුව ඔහු කකාටුව මකේස්රාත්ම අධිකරණයට ඉදිරිපත්ම කිරීම සඳහා කකාටුව කපාලිස් 

ස්ථානයට රැකගන එන බවත්ම ශ්රී ලංකා කපාලිසිය ශ්රී ලංකා මානව හිිකම් කකාිෂන් 

සභාව කවත දැනුම්දී තිබිණි. 

 

කකකස් කවතත්ම එදින ඔහු අධිකරණයට ඉදිරිපත්ම කර තිබුකණ් නැත. කවරංග පුෂ්පික 

අත්මඅඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ්කයන් කපාලිස් මාධ්ය ප්රකාශකවරයා නිකේදනයක් 

නිකුත්ම කරින් ඔහු 28 වැනිදා කකාටුව මකේස්රාත්ම උසාවියට ඉදිරිපත්ම කරන බව 

ප්රකාශ කකේය. කපාලිසිය නීතිඥවරුන්ට ද ඒ බව දැනුම් දී තිබිණි. 

 

ඒ අනුව නීතිඥවරුන් කකාටුව මකේස්රාත්ම අධිකරණයට පැිණ ඔහු ඉදිරිපත්ම කරන 

තුරු බලා සිටියද, ඔහු කකාටුව මකේස්රාත්ම අධිකරණයට ඉදිරිපත්ම කර තිබුකණ් නැත. 

පසුව දැනගත්ම පරිදි ඔහු කඩුකවල මකේස්රාත්ම අධිකරණයට ඉදිරිපත්ම කර 

තිබිණි.  ජනමාධ්ය කපාලිසිය උපුටා දක්වින් වාර්තා කර ඇත්මකත්ම කවරංග 

අධිකරණයට ඉදිරිපත්ම කළ අවස්ථාකේ ඔහු කවනුකවන් නීතිඥවරුන් ඉදිරිපත්ම කනාවූ 

බවයි. ඔහු කවනුකවන් ඉදිරිපත්ම වීමට ජනාධිපති නීතිඥවරුන් ප්රමුඛව නීතිඥවරුන් 

විශාල ිරිසක් සූදානින් සිටිය ද, කපාලිස් මාධ්ය ප්රකාශකවරයා සහ ශ්රී ලංකා 

කපාලිසිය අසතය කරුණු ඉදිරිපත්ම කර ඔහු කවනුකවන් නීතිඥ නිකයෝජනයක් සටහන් 

කිරීම සහ කරුණු දැක්වීම කේතනාන්විතව මග හැරීමට කටයුතු කර ඇති බව බැලූ 

බැල්මට කපනී යයි. 



 

 

 

 

 

අත්මඅඩංගුවට ගත්ම කවරංග ස්ථාන කිහිපයකට රැකගන කගාස් ඇති බව ද වාර්තා විය. 

සතය වශකයන්ම සිදුවූකේ ඔහු අත්මඅඩංගුවට ගැනීමක් කනාව ඔහු පැහැර ගැනීමකි. 

කපාලිසිකේ හැසිරීම තුලින් කපනී යන්කන් පැහැරකගන කගාස් ඔහු ඝාතනය කිරීකම් 

සැලසුමක් තිබුකණ්ද යන්නයි. කකකස් කවතත්ම ශ්රී ලංකා මානව හිිකම් කකාිෂන් 

සභාව, නීතිඥවරුන්, ජනමාධ්ය, සමාජ ක්රියාකාරීන් ඇතුළු විශාල ිරිසක් හදිසිකය 

මැදිහත්මවීම තුල කපාලිසිකේ උත්මසාහය වයර්ථ වන්නට ඇතැයි අි සැක කරමු. 

 

කවරංග පුෂ්පික අත්මඅඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ්කයන් ද, අත්මඅඩංගුවට ගැනීකමන් පසු 

කපාලිසිකේ හැසිරීම සම්බන්ධ්කයන් ද, ඔහුට නීතිඥ නිකයෝජනයක් අහිි කිරීම 

සම්බන්ධ්කයන් ද විධිමත්ම විමර්ශනයක් සිදු කරන කලසත්ම, කපාලිස් මාධ්ය ප්රකාශකකේ 

සහ කපාලිසිකේ ක්රියාරිත්මවය මත කවරංග පුෂ්පිකකේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවූ බවට 

නිර්කේශ කර ඊට අදාල සුදුසු සහන නිර්කේශ කරන කලසත්ම, කමම ක්රියාවලියට 

සම්බන්ධ් වූ නිලධ්ාරීන්කේ නම් සහ තනතුරු අනාවරණය කරකගන ඔවුන් 

සම්බන්ධ්කයන් ක්රියාමාර්ග ගන්නා කලසට විනය බලධ්ාරීන්ට නිර්කේශ කරන කලසත්ම 

අි ඉල්ලා සිටිමු. 

 
 

ස්තුතියි. 

 

තරුණ ජනමාධයවේදීන්වේ සංගමය 

web.yjasl@gmail.com 
 

පිටපත් 

සභාපති,ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය. 
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