සිද්ධි 27 x 2015: පිරිමි 20, ගැහැණු 7

සිද්ධි 9 x 2016: පිරිමි 8, ගැහැණු 1

පැහැරගැනීම්: එක් අයකු හැර අන් සියලු දෙනාම සුදු වෑන් වලින් පැහැරදගන

පැහැරගැනීම්: සියලු දෙනාම සුදු වෑන් දහෝ සුෙට හුරු වෑන් වලින් පැහැරදගන

යනු ලැබුදේ සාමානx ඳුමමින් ුත්  රරක්ක

දගොස් රඳවා තබා දගන තිදේ. පැහැරගැනීේ හයක් සිදුවී ඳ් ද්  වන්ිලදේය.

ිලලාාීනන් ිසසිිල.

ිසන්දිතයන්දගන් 14ක් පහල මට්ටදේ දහෝ, බාල වයදසේදී ෙ ඳතුළුව

ඉතා මෑතම පැහැරගැනීේ තුන 2016 ජූලිදේය. ෙවස් හතදේ පටන් මාස දෙ

බලහ්  ාරදයන් එල්ටීටීඊයට බඳවා ගනු ලැබුවන්ය. ඔවුන් රණ්ඩුදේ

ෙක්වා වූ

'පුනරු් ථාපන' වැඩසටහනට ඳතුල් 
ර ාරය

ර දගන ෙ නැත. 13ක් කිසියේ

මානව හිමි ේ දහෝ ප්රටජාාතන්්රනවාදී ්රිහයා ාර ේ වල දයදුනවුන්ය.

දින කීපයක් දමන්ම මාස ගණන්ෙ රඳවා තබාදගන සිටි අය දේ අතර සිටී.

ාලයක් ඔවුන් රඳවා තබා දගන තිබුිල. තිදෙදනක් එල්ටීටීඊ දේ

ිලක්ට සාමාජි යන් දහෝ බදලන් බඳවා ග්  රණ්ඩුදේ 'පුනරු් ථාපන'
වැඩසටහනට ඳතුල්  ර දගන නැතියවුන් වන අතර සිේදෙදනක් මානව
හිමි ේ ටුතතු දහෝ දෙමළ දේශපාලන පක්ක දවනුදවන් නීතxානුලල
ප්රටජාාතන්්රනවාදී ්රිහයා ාර ේ වල දහෝ දයදුනවුන්ය. දෙදෙදනක් දේ වසදේ
බ්රිකතානxයට පැමිීමදමන් පසු සිය දිිස හාිල

රගන්නට තැ් 

ර තිදේ.

අපරාධකරුවන්: හමුො ිලල ඳුමේ සහ සාමානx ඳුමේ මිශ්රැ; ඳතැමුන් සාමානx

අපරාධකරුවන්: හමුො ිලල ඳුමේ සහ සාමානx ඳුමේ මිශ්රැ; ඳතැමුන් AK47

ඳුමමින් පමණයි.

තුවක්කු අතැතිව; එක් අවස්ථාව දී පැහැරග් තවුන් ්රනස්ත ිසමේශන ක

දේ

(TID) හැුමනුේපතක් දපන්වා තිදේ.
ස්ථාන: තුන් දෙනකු ිසශ්වාසය 2015 දී ඔවුන් රඳවා තිබුදන් වවුිලයාදේ

ස්ථාන: ස්ථාන හැදම ක්ම ද ොතනෙැයි ිසන්දිතයන්දගන් සඟවා තබන ලදී.

දජාෝසප්

තිදෙනකු සුදු වෑන් රිදයන් බැස්ස පසු ගල් දබොරැල්ල

ඳවුදේ බවය. තව්  අයකු ද ොළඹ හතරවැිල තට්ටුදේය. දවන් 

හතරදෙදනක් තමන් හමුො

ඳවුර

රඳවා සිටි බව ිසශ්වාස

ළ්  ක

ද ොදහේෙැයි දනොෙිලති. සමස්ත වශදයන් ිසන්දිතයන් 23ක් රඳවා තිබුදන්
රහසිගත ස්ථාන වලය.

ය ඩ දපොලු සහිත

ාමරය

ඳිසේෙවාදගන දගොස්

සිරද ොට තිබුිල; දමයින් සිේධි දෙ

දගොඩනැගිල්දල් බි් ති ද ොළ පාටින් පින්තාරු

දී

ර තිබුණු බව ිසස්තර

රන

ලදී. දහලිද ොප්ටේ දගොඩබානු ඳසුනු බව කී එක් ිසන්දිතයකු ිසශ්වාස

රන

පරිදි ක දජාෝසප්

ඳවුරයි. තව්  අයකුදේ දේීන යාදේ ජාාවාරම

ළ

තැරැේ ාරයා කියා ඳ් ද්  දජාෝසප්

පලිගැනීම්: ිසන්දිතයා ිලෙහස්

ළ පසු සියලුම පවුදල් සාමාජි යන් පළිගැනීේ

වලට ලක්වී තිදේ. එක් අයකු හැර අිලක් සෑම ිසන්දිතයකුම ගැලවී ඳ් ද් 

ඳවුදේ ඔහු රඳවා සිටි බවයි.

පලිගැනීම්: ිසන්දිතයා අල්ලසක් දගවා ගැලවී ග්  දබොදහෝ අවස්ථා වලදී පවුදල්
සාමාජි යන් පළි ගැනීමට ලක්වී තිදේ.

අල්ලස් දගවීදමිල.
සනාථ කිරීම: 27 දෙනකුදගන් 21 දෙනකු සඳහාම ෙැන් ස්වාධීන දවෝහාරි

සනාථ කිරීම: පූේණ වවෙx පීනක්කණයක් පව් වන තුරු සෑම අයකු ගැනම

ිසදශේකඥයන්දගන් වවෙx හා වනති

ස්වාධීන දවෝහාරි

වවෙx පීනක්කණ සිදු

වාේතා ලබාදගන තිදේ. ඊට අමතරව,

රන තුරු ITJP ිසසින් වාහිිංසා

දගන ඳත. එක් ිසන්දිතයකුට වවෙx හා වනති

ැළැල් වල ඡායාරූප

ිසදශේකඥ වාේතාවක් දහෝ ITJP ිසමේශ යන් ිසසින් ඡායාරූප

දහෝ ලබාදගන තිදේ.

වාේතාවක් දනොමැතිවම

දේශපාලන රැ වරණ දී තිදේ.
ජ්යෙධෂ්ඨ්්වවය: සිේධි තුන දී ප්රටශ්න

ළ'වුන් අතර දජාxක්න ිලලාාීනන්ෙ සිටි

ජ්යෙධෂ්ඨ්්වවය: දජාxක්න ිලලාාීනන් ිසසින් ප්රටශ්න

රනු ලැූ  බව අවස්ථා දෙ ක්

බවක් දපනී දගොස් තිදේ. මහින්ෙ රාජාපක්කට අතට අත දෙන අයකු සහ ක වටා

සේබන්ාදයන් ිසන්දිතයන් ිසසින් කියන ලදී. දවන්  අවස්ථාව දී ිසන්දිතයාට

තව් 

සිිංහල වැටදහන බව ඔවුන්ට හැඟී ගිය ිසට ඔවුහු ඉිංග්රීඨසියට

ණ්ඩායමක් සිටින ඡායාරූපයක් බි් තිදේ එල්ලා තිදබනු එක්

ිසන්දිතයකුට මත ය. ඉන් එක් අයකු ප්රටශ්න
තව්  ිසන්දිතයකු ිසස්තර

රන ලෙ

ළ පරිදි ඔහුදගන් ප්රටශ්න

ිලලාාරිදයකි. එදසේ තීරණය

ාමරදේ සිට ඳත.

ළ එක් අදයක් ඉහල

රන ලේදේ ඔහුට අිලක් ිලලාාීනන් සැලල

ර ාරය ෙැකීදමිල. දජාxක්න ිලලාාරියකු තමන් ෙකින්නට එන බව තව් 
ිසන්දිතයකු හට කියා තිබුිල. ඔහුදේ ිලළ ඳුමදේ උරහිදසේ සිිංහදලන් ලිුත යමක්

තිදේ. එයින් ඳඟදවන්දන් ඔවුන් දජාxක්නයන් බවය.

තා බහ හරවා

තිබුණු අුතරු ඔහු ිසස්තර

දළේය.

සටහන: ITJP ිසසින් වාහිිංසාවට එදරහි එක්ස්  ජාාතීන්දේ
අනතුරුවෙ අප ිසසින් තව්  සාක්ෂි රැස්

රදගන ඳති දහයිිල.

මිටුව (UNCAT) ට ලබාදුන් ලියිසල්ලට වඩා දමහි සිංඛ්xා දවනස් වන්දන් එම වාේතාව ස ස් කිීනදමන්

