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MinorMatters යC ජාEක Fස්EයාH ධමKදාන සංගමෙL (NCEASL) OලP2මQ.

NCEASL 9 RSත අවසරය ඇEව පමණV, WලාXය PYගැ[මට ලV කර:?, ෙමම 7කාශනය ඕනෑම
සං_ධානයV _`? ආග:ක Hදහසට අදාළ Fයාකාරක; සඳහා 7EHෂ්පාදනය කළ හැQය. ෙමම
7කාශනෙL Q`e ෙකාටසV NCEASL 9 අවසරයQ? ෙතාරව අCවතKනය Q2මට, කවර ෙහ=
ස්වfපයQ? ෙහ= ආකාරයQ? ෙබදා හැ2මට ෙහ= දhත සOදාය? ලබා ගැ[ෙ; පiධEයක ගබඩා
Q2මට ෙනාහැQය. ෙමය Q`e ආකාරයQ? ෙහ= ෙවනh වාkජමය කටl- සඳහා භා_තය සහ
7EHෂ්පාදනය තහන;ය.
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ස්- Eය

. ලංකාෙ0, ජනවාගKික අධÄනය සඳහා වන ජාතÄ?තර මධÄස්ථානෙය9 _ධායක අධÄVෂ ආචා¾h
මාzෙය= ෙග=මස් ෙමම වාතKාෙ0 කතKෘවරයා ෙ0. වාතKාව සඳහා දhත ඒකරාÖ කරන ලiෙi
NCEASL 9 ස?Üලා áටසK් සහ Hashtag Generation 9 àයදශKි[ _ජයරhන; _`H. යා:â
ර~?ä? (NCEASL 9 [E හා උiෙiශන අධÄVåකා), ෂැෙල=: ඩැHයÅ, අCෂ්කා _ෙç`ංහ සහ
ජෂා? ෙජගෙස=E යන අයෙග? සම?_ත NCEASL කéඩායම ෙමම වාතKාව සමාෙල=චනයටh
ඊට උපකාර ලබාBමටh කටl- කළහ.

කR? ලංකා ධමKදාන සෙහ=දරhවය (Evangelical Fellowship of Ceylon) යන න:? හැê?ëC .
ලංකා ජාEක Fස්EයාH ධමKදාන ස?ධානය (National Christian Evangelical Alliance of Sri
Lanka (NCEASL)) 1952 B ආර;භ කරන ලiදQ. NCEASL 9 ආග:ක Hදහස සහ සමාජ lVE
ෙකා:සම (RLC) උiෙiශනය, පෙයK්ෂණ, ෙÅඛනගත Q2ම, ìîv හා අධÄාපනය හරහා
ìiගලï?ෙñ ආග; ඇදóෙ; හා _ශ්වාස දැ2ෙ; Hදහස 7ගමනය Pkස . ලංකාෙ0 ආග:ක
7ජාව?ට එෙර9ව `eවන 7චéඩhව Fයා, pයවැiB; සහ ෙවනස්ෙකාට සැලò; අôVෂණෙL සහ
ෙÅඛනගත Q2ෙ; Hරත ෙවï.

NCEASL RLC 9 OලP2මV වන MinorMatters, . ලංකාෙ0 ආග:ක සහෙය=öතාවය ෙප=ෂණය
Q2ම සඳහා සහ ආග; ඇදóෙ; හා _ශ්වාස දැ2ෙ; අïEවා`කම ආරVෂා Q2ම සඳහා කැපëv
ජනතා වÄාපාරයV ෙ0. 7Eස?ධානය ඉ}zයට ෙගනයෑමට, ආග:ක අ?තවාදය මැඩúමට සහ ජාEක
සහùවනය 7වධKනයට දරන වෑය; ස_බලගැ?~මට MinorMatters හරහා කටl- කරC ලැෙû.

lෙර=áය සංගමෙL ද සංවධKන සහෙය=öතාවය සඳහා වන ෙන=වKීùයාC ආයතනෙL (NORAD) ද
උපකාර ඇEව ෙමම 7කාශනය Hෂ්පාදනය කරන ලB. ෙමම 7කාශනෙL අ?තගKතය සඳහා
NCEASL _`? †ණK වගòම දරන අතර lෙර=áය සංගමෙL ෙහ= NORAD 9 අදහස් ඉ? PYp°
වන බවV Q`ෙස්hම ෙනාසැලQය l- ය.
ෙමම වාතKාව ෙබදාහැ2ෙ; 9:ක; NCEASL ස- ය. WලාXය සඳහ? කර?ෙ? න; සහ එෙස්
ෙයාදාග?නා බව NCEASL ෙවත දැC; ෙද?ෙ? න;, ඕනෑම සං_ධානයකට මානව 9:ක;
අධÄාපන Fයාකාරක; සඳහා ෙමම 7කාශනය 7EHෂ්පාදනය Q2මට හැQ ය.
ඔෙû අදහස් පහත ඊෙ;Å RPනයට එව?න:
rlc@nceasl.org

පopම

ෛව2 කථනය ෙබාෙහ= සමාජවල සාමානÄ ලVෂණයV බවට පh~ ඇE අතර, සමාජ මාධÄ, 7ධාන
ධාරාෙ0 O§ත හා ඉෙලVෙ•ාHක මාධÄ, සහ අෙනth ෙ0}කාව? 9 ෙමය දVනට හැQ ය. .
ලංකාෙ0 එය ජනවාගKික හා ආග:ක කéඩාය;, කා?තාව?, මානව 9:ක; හා සාම Fයාධරï?,
සමz` හා සංsා?E Rං>ක තැනැhත?, ආබාධ ස9තව ùවhවන තැනැhත? හා සංsමkකï?
ෙකෙර9 . ලංකාෙ0 ෛව2 කථනය ෙයාO ~ Eෙû. න~න ජංගම eරකථන ෙයe; සහ න~න උපාංග
වැH ¶තන තාVෂණය? හා ෙයe;, මෑතකාúන වෂKවලB සමාජ මාධÄ හරහා ෙ; ස;බ?ධෙය?
îවමාu වන ෙප=ස්n හා අදහස් පලQ2; අEමහh ෙලස වධKනය Q2මට ෙහ්- ~ Eෙû. ෙ; නව
ෙයe;, ෛව2 කථනය පැE2මට යන ෙ0ලාව අß~මටh ඒවා පැEෙරන පරාසය වඩාh ì®Å Q2මටh
ෙහ්- ~ Eෙû.1

ෙග~ >ය දසවසර -ළ ජංගම eරකථන භා_තය ෙබාෙහ= ෙ0ගෙය? වධKනය ~ ඇE අතර ඒ හා
සමගා©ව ම අ?තජKාලෙL වÄා™E ෙ0ගය වධKනය ~ Eෙû. 2019 වෂKය අවසාන වන _ට, . ලංකාව
-ළ ඇE සමස්ථ ජංගම eරකථන සබඳතා සංඛÄාව, ඊට ෙපර වෂKෙL w :Rයන 32.5 `ට 32.9 දVවා
ඉහළ ෙගාස් E´k. සෑම ìiගලï? 100 ෙදෙනtටම ඇE ජංගම eරකථන සබඳතා සංඛÄාව අCව
මHC ලබන ජංගම eරකථන වÄා™Eය 2019 වෂKය අවසානය වන _ට 150.8V _ය. ෙවනh
අ?දමQ? Qය?ෙ? න;, ජනගහනෙL සෑම සාමා¨කයtටම `; කා≠පh දළ වශෙය? 1.5 බැ>?
වන තරමට එය වÄා™ත ~ E´k. 2018 B ජංගම eරකථන සබඳතා 7මාණය 15%V තර; 7මාණයQ?
වධKනය ~ E´k.2

ගත w වෂK -ළ අ?තජKාල ස;බ?ධකතා ද වධKනය ~ ඇE අතර, 2019 B එය `යයට 26.9Q?
වÄා™ත ~ Eෙû. 2019 වසර අග වන_ට B අ?තජKාල වÄා™Eය 61.5V _ය. 3 එV ෙවû අඩ_යකට
අCව, 2020 ඔVෙත=බK මාසය වන_ට ෙෆ්ස්´V සමාජජාලෙL . ලාංQකï? 7,302,000V `ට ඇත.
එම ෙවû අඩ_යට ම අCව, ඔë? අතz? 64.7%V ìuෂï? w අතර, 35.3%V කා?තාව? _ය.
අëue 24-35 වයස් කාéඩෙL පzහරණය කර?න? 2,530,000V w අතර, පzහරණය කරන සමස්ථ
7මාණෙය? එය 34.4%V _ය. 4 ෙෆ්ස්´V පzහරණය කර?න? අතz? 5.3%V පමණV වයස
අëue 55 ඉVමw කාéඩයට අයh wහ.

Shilpa Samaratunga and Sanjana Hattotuwa, Liking Violence: A study of hate speech on Facebook in Sri
Lanka, (Centre for Policy Alternatives, 2014) and Sanjana Hattotuwa, (2019) Between Scylla and Charybdis:
1

Social Media in Sri Lanka’s Constitutional Referendum, The Round Table, 108:6, 695-707, (The
Commonwealth Journal of International Affairs) https://doi.org/10.1080/00358533.2019.1688464 ද බල\න.

^ ලංකා මහ බැංeව, 2019 වාෂhික වාතhාව, k.119-120,
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2019/en/7_Chapter_0
3.pdf සබැnෙය\ ලබාගත හැr ය.
2

^ ලංකා මහ බැංeව, 2019 වාෂhික වාතhාව, k.119,
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2019/en/7_Chapter_0
3.pdf. සබැnෙය\ ලබාගත හැr ය.
3

4

https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-sri_lanka/2020/10.

ෛව2 අපරාධ සහ අපරාධ සඳහා දqව; ෙනාලබා `rම

ෙග~ >ය දසවසර -ළ . ලංකාෙ0 ජනවාගKික-ආග:ක ආත∞? සැලQයl- පමණQ? ඉහළ ෙගාස්
ඇEබව දQ?නට Eෙû. ආග:ක ෙපළඹ~; මත `eකරන 7චéඩhව Fයා සහ ආග:ක o®තර
කéඩාය;වලට එෙර9ව `e කරන ෛව2 කථන ඇ-® ෛව2 අපරාධ සංඛÄාව ඉහළ ෙගාස් ඇE
අතර, ෙමම 7චéඩhව Fයා හා ෛව2 කථනය? අතz? ෙබාෙහාමයකට OîණBමට `eව ඇhෙh
Oස්R;වu?ට සහ ඉවැ?ජRක Fස්EයාH භVEයකï?ටï. ආග:ක 7චéඩhවය . ලංකාවට
Cîu ෙදයV ෙනාෙවතh, මෑත කාúනව එවැH 7චéඩhව Fයා `eවන වාර ගණන සහ ඒවාෙL
∞±hවය අ®hම සං`i≤යV බවට පhව Eෙû.5 අපරාධ සඳහා දqව; ෙනාලැෙබන සහ z≥ ආඥා
Fයාhමක Q2මටh වරදකuව?ට නßපැව2මටh රජය මැRක; දVවන පzසරයV -ළ ෛව2
අපරාධ සහ ෛව2 කථනය වධKනය ~ ඇත. ඒ හා සමගා©ව ම, ෙiශපාලන බලය අhපh
කරගැ[මටh තවeරටh පවhවාෙගන යාමටh ආග:ක අනනÄතාවය අතෙකා®වV කරගැ[මට
ෙiශපාලන 7x? ෙනාපැQළ Fයාකර Eෙû.

2014 µH මාසෙL අ®hගම සහ ඒ ආස?න 7ෙiශවල B, 2014 ෙනාවැ;බK මාසෙL >ංෙතාට B, 2018
ෙපබරවාz මාසෙL අ;පාෙK සහ ඒ අවට, 2018 මාතKු මාසෙL }ගන හා ෙතÅෙදkය 7ෙiශවල, සහ
පාස්t ඉzදා 7හාරවR? පoව 2019 මැï මාසෙL B ග;පහ, tuණෑගල හා ìhතලම }ස්∑Vකවල B
Oස්R;වu?ට එෙර9ව 7චéඩhව Fයා `e _H. Oස්R; පÅR හා ෙපෟiගRක ෙiපළවලට අමතරව
Oස්R; වÄාපාර සහ ආථKික සමෘi≤මhබව හඟවන සංෙVත ෙම9 B ඉලVක බවට පh _ය.

ෙග~ >ය වෂK -ළ ඉවැ?ජRක Fස්EයාH බැEම-? ද එෙස් ඉලVක බවට පh ~ Eෙû. ශා2zක
7හාර, ව?දනා ස්ථානවලට එÅල කළ 7හාර, ආග:ක ෙමෙහයවÅ සඳහා බාධා පැ:ණ~ම, සහ
xමදාන අවස්ථා ඇ-® ආග:ක චාz{ ඉnQ2මට අව9ර Q2ම ©ට ඇ-ළh ය. ඇතැ; `e~;වලB
ඔë? _`? 7චéඩ Fයා `eකර Eෙû. 7චéඩhවෙL Hයැ∫ම සඳහා අනÄï? ෙපළඹ~ම ඇ-®
7චéඩhවය සඳහා ෙබෟiධ පැ_} පVෂෙL සාමා¨කï? ද ස;බ?ධ ~ ඇE බව ෙය=ජනා ෙකෙරන
සාVå ìiගලï? _`? ලබාe? _ස්තර කථනය? 9 ඇ-ළh ය.6

1883 sස්uයාv-wෙරyz කැ{| k|බඳ wස්තර සඳහා G.P.V Somaratna, Kotahena Riot 1883: A Religious Riot in
Sri Lanka, (Deepanee Printers, 1991) බල\න; 1915 Çස්ÉÑ-wෙරyz කැ{| k|බඳ wස්තර සඳහා Kumari
Jayawardene, , ‘Economic and Political Factors in the 1915 Riots’ (1970) 29(2) The Journal of Asian Studies
223 සහ Shamara Wettimuny, ‘Regulating Religious Rites: Did British Regulation of “Noise Worship” Trigger
the 1915 Riots in Ceylon?’ (London School of Economic and Political Science, 31 March 2018) at
5

www.blogs.lse.ac.uk/lseih/2018/03/31/regulating-religious-rites-did-british-regulation-of-noise-worship-triggerthe-1915-riots-in-ceylon/ බල\න.
^ ලංකාෙå අ\තh-ආගèක සබඳතා සහ අ\තh-ආගèක êචíඩîවය සÑබ\ධෙය\ මෑතකó Éයැòô ෙöඛන
සඳහා Gehan Gunatilleke, The Chronic and the Acute: Post-War Religious Violence in Sri Lanka (International
Centre for Ethnic Studies and Equitas, 2015); Gehan Gunatilleke, The Chronic and the Entrenched: EthnoReligious Violence in Sri Lanka (International Centre for Ethnic Studies and Equitas, 2018); Benjamin
Schonthal, ‘Environments of Law: Islam, Buddhism, and the State in Contemporary Sri Lanka’ (2016) 75(1)
The Journal of Asian Studies 137; Benjamin Schonthal, ‘Litigating Vinaya: Buddhist Law and Public Law in
Contemporary Sri Lanka’ (2018) 3 Buddhism Law & Society 1; Mohamed Faslan and Nadine Vanniasinkam,
Fracturing Community: Intra-Group Relations among the Muslims of Sri Lanka (International Centre for Ethnic
Studies, 2015); Farah Mihlar, Coming out of the Margins: Justice and Reconciliation for Conflict-Affected
Muslims in Sri Lanka (International Centre for Ethnic Studies, 2018); Farzana Haniffa and Vijay Nagaraj,
6

Towards Recovering Histories of Anti-Muslim Violence in the Context of Sinhala-Muslim Tensions in Sri
Lanka (International Centre for Ethnic Studies, 2016); Ameer Ali, ‘Four Waves of Muslim-Phobia in Sri Lanka:

2015 `e w ෙiශපාලන මාuව සහ ෙමම කාලය -ළ ඇE w ෙවනස්ක; වඩාh ඉවසනo® ෙiශපාලන
සංස්කෘEය EpයB පවා, ජනවාගKික-ආග:ක සබඳතා තවeරටh පowෙL 7ශ්නකා2 තhවයකï. :?
ගමÄ wෙL ජනවාගKික-ආග:ක කéඩාය; අතෙK sමෙය? වධKනය වන ෙදකඩ~මV, එන;,
ෙබB; තවeරටh ගැ°u කර~මටh ආත∞? වැªQ2මටh ෙහ්-ෙව:? අ?තගා©? සහ රජය _`?
ෙප=ෂණය කළ සහ ෙමෙහයw ෙදකඩ~මV ය.

සමාජ මාධÄ -ළ ෛව2 කථනය බîලව පැE2 පවEන අතර, වරදට දqව; ෙනාලබන ෙමම පopම
-ළ එය තවh ෙහාê? වැජෙඹ?නට ෙගන Eෙû. . ලංකාෙ0 [Eෙය? ෛව2 කථනය යC වරදV
වන බව න;කර ඇතh ෙ; ස;බ?ධෙය? වාතKාවන නß පැව2; Q`h ෙනාමැත.7 උදාහරණයV
වශෙය?, `_Å හා ෙiශපාලන අïEවා`ක; PYබඳ ජාතÄ?තර ස;OE පනෙh (ICCPR Act)
ෙමෙස් සඳහ? ෙ0:

Q`ම තැනැhතt _`?, liධය පැEර~ම ෙහ= ෙවනස් ෙලස සැලòමට, එ}zවා}ක;වලට
ෙහ= 7චéඩ Fයාවලට ෙයාOQ2ම සංlVත වන ජාEක, වාගKික ෙහ= ආග:ක ෛවරය සඳහා
ෙපළඹ~ම ෙනාකළ l- ය...
(1) උපවග?EෙL සඳහ? වරදV(අ ) `eQ2මට තැh කරන;
(ආ ) `eQ2මට ආධාර ෙහ= අCබල ෙදන;
(ඇ ) `eකරන බවට තජKනය කරන,

c.1880–2009’ (2015) 35(4) Journal of Muslim Minority Affairs 486; The Quest for Redemption: The Story of

the Northern Muslims – Final Report of the Citizens’ Commission on the Expulsion of Muslims from the
Northern Province by the LTTE in October 1990, 2nd edn (Law & Society Trust, 2011); Dhammika Herath and
Harshana Rambukwella, Self, Religion, Identity and Politics: Buddhist and Muslim Encounters in
Contemporary Sri Lanka (International Centre for Ethnic Studies, 2015); Neil Devotta, ‘Religious Intolerance in
Post-Civil War Sri Lanka’ (2018) 49(2) Asian Affairs 278; National Christian Evangelical Alliance of Sri
Lanka, The Role of Religion in Transitional Justice in Sri Lanka: A Faith Exploration – Right to Truth, Justice
and Human Dignity (National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka, 2018); UN OHCHR, ‘Report of the
UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Dr. Ahmed Shaheed, to the Human Rights Council,
following a country visit to Sri Lanka in August 2019’ (28 February 2020) UN Doc A/HRC/43/48/Add.2, at
www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspx; National Christian Evangelical Alliance of Sri
Lanka, Religious Freedom Violations in Sri Lanka: The Use Of Right to Information Law To Assess The
Response Of Law Enforcement Authorities And The Judiciary, Phase 1, (National Christian Evangelical
Alliance of Sri Lanka, 2020); Ranmini Vithanagama, Tracking Coexistence: Understanding Perceptions of the
Religious ‘Other’, (International Centre for Ethnic Studies, 2020) and Mario Gomez, Prosecuting Religious
Violence in Sri Lanka. In Thio Li-ann and Jaclyn L Neo (eds), ‘Religious Offences in Common Law Asia:
Colonial Legacies, Constitutional Rights and Contemporary Practice’, (Hart: 2020) බල\න.

ආගèක වරද සඳහා §u හතර• අදාළ ෙå: 2007 ßwö හා ෙ®ශපාලන අ´uවාßකÑ k|බඳ ජාත≠\තර සÑÇu පනත;
දíඩ§u සංÆහය, wෙශ්ෂෙය\ම එ∞ 291අ, 291ආ සහ 120 වග\u; 1865 අංක 16 දරන ෙපාÉස් ආඥාපනත;
≤ස්තවාදය වැලැ•≥ෙÑ පනත, එ∞ 2(1)(ඌ) වග\uය බල\න. තවද, 2007 අංක 24 දරන පµගණක අපරාධ පනත
බල\න. ආí∑∏ම ව≠වස්ථාෙå 10වැv වග\uෙය\ ß∫ෙÑ, හෘද සා•ºෙΩ හා wශ්වාස දැæෙÑ vදහසî, ආගම•
ෙහy wශ්වාසය• ඇද¿ෙÑ හා වැළඳගැ§ෙÑ vදහසî සහuක කර uෙ¡. එය, ආර•ෂා කරන ලද w¬wධානය• වන
අතර, එබැw\ එම අ´uවාßකÑ √මා කළ ෙනාහැක. එකලාව ෙහy අ\ අය සමග, êß®¬ෙΩ ෙහy ෙපෟ®ගÉකව තම
ආගමෙහy wශ්වාසය ල¡¬ය ෙහy wශ්වාසය ඇද¿ෙම\, k|පැóෙම\, ê≈ණ ræෙම\ සහ ඉගැ\≥ෙම\ êකාශ ræෙÑ
vදහස 14(1)(ඉ ) වග\uෙය\ ආර•ෂා කර ෙද´. 10වැv වග\uය ෙම\ ෙනාව, 14(1)(ඉ ) වග\uෙΩ ඇ«ළî
අ´uවාßකÑ ජාuක ආර•ෂාව, මහජන සාමය සහ මහජන ෙසෟඛ≠ ෙහy සදාචාරය ආර•ෂා ræම සඳහා ෙහy
අන≠´\ෙ» අ´uවාßකÑ හා vදහස සඳහා vß k|ගැ§ම හා ෙගෟරවය ලබාóම සඳහා ෙහy êජාත\≤වාó සමාජයක
ෙපා… භසාධනය උෙදසා √මා කළ හැrය. 14(1)(අ ) වග\uෙය\ අදහස් පළ ræෙÑ vදහස ආර•ෂා කර ó ඇත.
7

සෑම තැනැhෙතV ම, ෙ; පනත යටෙh w වරදකට වරදකu ව?ෙ? ය.8

ය; තැනැhතtෙñ ෙහ= කéඩායමක ආග:ක හැΩ; zද~ම ෙහ= tPත කර~ම දéඩ[E
සංæහෙය? වරදV බවට පh කර Eෙû. 9 තවද {ස්තවාදය වැලැV~ෙ; පනෙh ෙමෙස් _≤_ධාන
සලසා Eෙû:

QයC ලබන, නැතෙහාh Qය~මට අදහස් කරC ලැø වචන ම>? ෙහ= සංඥා ම>? ෙහ= දෘෂÄ
Hෙය=ජන ම>? ෙහ= අනÄාකාරයQ? සාහ`ක Fයා ෙහ= __ධ ජන ෙකාටස් නැතෙහාh
වාගKීය ෙහ= ආග:ක කéඩාය; අතර ආග:ක, වාගKික ෙහ= ජාEවාB අසංගEය නැතෙහාh
eෙචK්තHක ෙහ= එ}zවා} හැΩ; ඇE~මට සලස්ව?නා w ද, ෙහ= ඇE~මට සැලැස්~මට
අදහස් කර?නාw ද ඕනෑම තැනැhතt වරදV සඳහා වරදකu ෙ0.10

ෙමම _≤_ධාන E´ණද, ෛවරය ප-uව?න?ට දqව; ෙනාලබා තම Fයා?_තය ෙගනයාමට ඉඩ
B Eෙû. 11 ඒ ෙවCවට `eව ඇhෙh ආග:ක හා ජනවාගKික o®තර කéඩාය;වල සාමා¨කï?
ඉලVක කරගH:? ෙත=රාෙûරාගh PzසV මත පමණV ඒවා අදාළ Q2මï.12 මෑතකාúනව අ?තK
ආග:ක සබඳතා හා අදාළව `eකළ සැලQය l- එකම [E කෘතÄ ව?ෙ? දැªමතධා2 ෙබාe බල
ෙස්නා (BBS) සං_ධානයට නායකhවය ෙදන ගලෙගාඩ අhෙh ඥානසාර 9:ය? ෙවත දqව; Hයම
Q2මï. ෙකෙස්ëවද, එම 9:ය? වරදකu කරන ලiෙi ìවhපh කලාෙ0}යt ෙñ අ-uද?~ම
ස;බ?ධෙය? පවhවC ලැø _මශKනයකට බාධා කර:? සහ අ≤කරණෙL Oලoෙ? `¿
මෙහ්ස්{ාhවරයtට බැනවැෙද:? හැ`2ම ස;බ?ධෙය? ආéßsම වÄවස්ථාෙ0 105 වග?Eය
යටෙh අ≤කරණයට අපහාස Q2ෙ; වරදට :ස ආග:ක සබඳතා හා බැ¡C Q`e වරදකට ෙනාෙ0.13

8

2007 ßwö හා ෙ®ශපාලන අ´uවාßකÑ k|බඳ ජාත≠\තර සÑÇu පනත, 3(1) සහ (2) වග\u.

දíඩ§u සංÆහෙΩ 291අ වග\uය බල\න: යÑ තැනැîෙතeෙ» ආගèක හැÕÑවලට µද≥ෙÑ ඒකා\ත අදහß\
එ– තැනැîතාට ඇෙසන ෙලස යෙමe යÑ වචනය• rයෙතාî ෙහy ශ¡දය• කළෙහාî ෙහy එ– තැනැîතාට
ෙපෙනන පµ— යÑ සංඥාව• කරෙතාî ෙහy එ– තැනැîතා අ“Çඛෙය∞ යÑ ”ව≠ය• තබෙතාî, ඔ’ට අò÷®ද ද•වා
කාලයක, ෙදයාකාරයr\ එ• ආකාරයක බ\ධනාගාරගත ræමr\ ෙහy දඩයr\ ෙහy එ– ද◊වÑ ෙදr\ම ද◊වÑ
කළ ÿ«ය; සහ 291ආ වග\uය බල\න: ආගèක හැÕÑ ෙකල√ම සඳහා ඒකා\ත හා ®ෙåෂ සහගත අදහß\ භාºත
ෙහy ÉŸත වචනෙය\ ෙහy දැrය හැr v⁄පණවÉ\ එ– පංuෙΩ ආගමට ෙහy ආගèක wශ්වාසවලට v\දා කරන
ෙහy v\දා ræමට තැî කරන තැනැîෙතeට අò÷… ෙදක ද•වා කාලයක, ෙදයාකාරෙය\ එ• ආකාරයක
බ\ධනාගාරගත ræමr\ ෙහy දඩයr\ ෙහy එ– ද◊වÑ ෙදr\ම ද◊වÑ කළ ÿ«ය. දíඩ §u සංÆහෙΩ 120
9

වග\uය ද බල\න.
10

1979 අංක 48 දරන ≤ස්තවාදය වැලැ•≥ෙÑ පනෙî 2(ඊ(ඌ) වග\uය.

Centre for Policy Alternatives, ’Confronting Accountability for Hate Speech in Sri Lanka: A Critique of the
Legal Framework’ (2018) ද බල\න.
11

උදාහරණ වශෙය\ The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka v JS Tissainayagam [2008] HC 4425/2008
න∑ව බල\න. එ∞ó, අ\තජhාලෙΩ පලවන ජනhලයකට ලබා…\ හාvදායක ෙනාවන êකාශය• දඩﬁමා කරගvè\
≤ස්තවාදය වැලැ•≥ෙÑ පනත යටෙî එම ﬂවîපî කලාෙå—යාට ද◊වÑ පÇôවන ලó. තවද, ශ•uක සîeමාර ෙ»
න∑ව පහත සාක‡ඡා කර ඇත.
12

In re Galagoda Aththe Gnanasara (Court of Appeal Minutes, 8 August 2018). ^ ලංකා êජාතා\‚ක සමාජවාó
ජනරජ ආí∑∏ම ව≠වස්ථාෙå 105(3) වග\uය ෙමෙස් ය: '^ ලංකා ජනරජෙΩ ෙ‰්ෂ්ඨා¬කරණය සහ ^ ලංකා
13

පoව එම 9:ය? වරදකu Q2ම ෙX්ෂ්ඨා≤කරණෙය? ද තහëu කරන ලB. :? ෙපර අවස්ථාවකB ද
එò `e~ම ම ස;බ?ධෙය? සාපරාô pයවැiBමට හා 9ංසනයට ඥානසාර 9:ය? වරදකu ~ Eෙû.14
ජනා≤පE ෛම∑පාල `zෙස්න ෙවE? ජනා≤පE සමාව ලැø ඥානසාර 9:ය? 2019 මැï මාසෙLB
Hදහස් _ය. දැනට ෙමම සමාවBම ෙX්ෂ්ඨා≤කරණය ෙවත ඉ}zපh කළ WRක අïEවා`ක; අයeමක
වස්- _ෂයය ෙ0.15

2018 මාතKු මාසෙL B }ගන සහ ඒ අවට 7ෙiශවල ඇE w 7චéඩhවයට දායක~ම ස;බ?ධෙය?
ෙෆ්ස්´V 9 x:කාව PYබඳව 2019 B ස්වාôන මානව 9:ක; බලපෑ; ඇගැlමV `eකළ ‘Article 1’
ෙමෙස් H2Vෂණය කර E´k:

කටකථා සහ ෛව2 කථනය වÄා™Eය සඳහා ෙෆ්ස්´V ෙ0}කාව දායක w බවh එය
'අ?තජKාලෙය? Pටත' 7චéඩhවය ෙකෙර9 මගපෑeවාV _යහැQ බවh .... _`? `eකළ
ඇගැlෙ; B ෙප?C; ෙකzk. සැබැ_?ම, ෛව2 කථනය වැP2ම (උදා: "`ය®
Oස්R;වu? මරë, ළදuෙවV වh ඉ-u ෙනාකරë, උ? `ය®ෙදනා බÅෙල=") ෙම?ම
වැර} ෙතාර-u 7චාරය (උදා: Oස්R; ආපනශාලා 9:යt තම ෙස්වාදායකï?ෙñ
ආහාරවලට වඳ ෙපE :X කරන බව ) ìiගලï? අතෙK ෙනාස?o?බව වÄා™ත Q2මටh
එම ආපනශාලාකu සහ තවh අයට ශා2zක හාH `eQ2මට දායක wවාV _ය හැQ ය... ....
තම වÄාපාර කටl-වR? `eවන, මානව 9:ක;වලට අ9තකර බලපෑ;වල හාH අßQ2ම
සඳහා ෙෆ්ස්´V ආයතනය _`? H` ස;7ජනÄතාවෙය? l-ව කටl- කළl- ෙ0.
ෙකෙස්නOh, ෙෆ්ස්´V ආයතනය _`? ෙ; ස;බ?ධෙය? දැVw 7Eචාරය ම?දගා© බවh
ඇතැ; අවස්ථාවල එය 7මාණවh ෙනාw බවh Article 1 _`? ෙසායාග?නා ලB. ...
ඇhතවශෙය?ම, ෙමම මානව 9:ක; බලපෑ; ඇගැlමට ෙපරා-ව . ලංකාෙ0 මානව
9:ක; ස;බ?ධෙය? ෙෆ්ස්´V ආයතනය Hල වශෙය? දැVw H` ස;7ජනÄතාවය
7මාණවh ෙනා~මh, 2018 මැï මාසෙL මහCවර `e~ම ඇEවන අවස්ථාව වන _ට ෙෆ්ස්´V
කායKමéඩලය -ළ w √:ත සංස්කෘEක සහ භාෂා _ෙශ්ෂඥ දැCමh අ?තජKාලය හරහා w
ස;බ?ධ~; වR? පැන නැö අ?තජKාලෙය? බැහැරට _9B >යා w හාH සඳහා දායක wවාV
_ය හැQ ය. අ?තගKතෙL සතÄතාවය ෙහ= අරOv කවරV ëවද ඒවා ෙනාසලකා, ෙප=ස්n
හරහා එම ෙ0}කාව මත ස;බ?ධ~; වැªකර~ම අරOv කරෙගන සැකƒ, දැනට භා_තෙය?
ඉවh කර ඇE ඇÅෙග=zදමෙය? ෙමය තවeරටh උæකර~ය. ... 2018 `ew එම අ?තජKාල
කඩාක™පÅකා2hවයට ෙපරා-ව, PYගh 7ජා ස;මතය? උÅලංඝනය කරන අ?තගKතය
කලට ෙ0ලාවට එම ෙ0}කාෙව? ඉවh Q2මට අෙපාෙහාසh ~ම හරහා ෙෆ්ස්´V ආයතනය
. ලංකාවට අදාළව ඵලදා« අ?ද:? 7ජා ස;මතය? Fයාhමක Q2මට අසමh ~ Eෙû.

ජනරජෙΩ අ“යාචනා¬කරණය යන එ• එ• අ¬කරණය ෙöඛෙනyපගත ræෙÑ ෙජ≠්ෂ්ඨ අ¬කරණය• ව\ෙ\ ය.
අ¬කරණෙΩ ó ම නැතෙහාî අ\ ස්ථානයක ó ඒ අ¬කරණයකට අපහාස ræම සÑබ\ධෙය\ ෙ‰්ෂ්ඨා¬කරණය ෙහy
අ“යාචනා¬කරණය … යැ´ සලකන පµ— බ\ධානාගාරගත ræෙම\ ෙහy දඩයr\ ෙහy බ\ධනාගාරගත ræම හා
දඩය යන ද◊වÑ ෙදr\ ම ෙහy ද◊වÑ ræෙÑ බලය ද ඇ«Êව එබÁ අ¬කරණයක ßයÊම බලතල ඒ අ¬කරණය\ට
ඇîෙî ය. අ“යාචනා¬කරණෙΩ බලයට ෙÑ ව≠වස්ථාෙå 1(ඇ) අËව≠වස්ථාෙå සඳහ\ ෙවනî යÑ අ¬කරණයකට,
wvශ්චය අ¬කාරයකට ෙහy ආයතනයකට ඒ අ¬කරණය, wvශ්චය අ¬කාරය ෙහy ආයතනය ඉ—µෙΩ ó ම ෙහy අ\
ස්ථානයක ó ෙහy අපහාස ræම සÑබ\ධෙය\ ද◊වÑ ræෙÑ බලය ද ඇ«ළî ව\ෙ\ ය.’.
‘Sri Lankan Buddhist Monk Sentenced Six Years’ Jail In Contempt Case’ (NDTV, 8 August 2018)
https://www.ndtv.com/world-news/sri-lankan-buddhist-monk-sentenced-six-years-jail-in-contempt-case1897204.
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Mario Gomez, Prosecuting Religious Violence in Sri Lanka. In Thio Li-ann and Jaclyn L Neo (eds), Religious
Offences in Common Law Asia: Colonial Legacies, Constitutional Rights and Contemporary Practice, (Hart:
15

2020;) pp 245 – 280 ද බල\න.

ෛව2 කථනය සහ අෙනth ස්වfපය?9 9ංසන තවeරටh ෙෆ්ස්´V ෙ0}කාව මත »…
E මට ෙම?ම තවතවh පැEර යාමට පවා ෙමම තhවය ෙහ්-_ය. 16

ආගම ඇදóෙ; හා _ශ්වාස දැ2ෙ; Hදහස PYබඳව _ෙශ්ෂ Hෙය=¨තවරයා . ලංකාව ස;බ?ධෙය?
මෑතක B Hth කළ තම වාතKාෙ0 ෙමෙස් H2Vෂණ ඇ-ළh කර Eෙû:

67. ෛව2 කථනෙL Hරතව?න?ට තම?ෙñ එම කටl- අඛéඩව

කරෙගන යාමට Hදහස ඇE බවh Q`e ෛනEක 7E_පාකයකට Oîණ
ෙනාB තම? `eකරන හාHය තවeරටh කරෙගන යා හැQ බවh _?}තï?
-ළ ෙපාeෙ0 දVනට ඇE අදහස ~ Eෙû. lVEය කරා යාම සඳහා තම?ට
මගV, ෙනාමැEකම -ළ, ෙනාකඩවා එÅල වන ෛව2 කථන සහ ෛව2
අපරාධවල තජKනය ඉ}zෙL තම? අEශï? අවදාන;පා{ බවV o®තර
කéඩාය;වලට හැෙඟ:? පවEï. 2014 අ®hගම B, 2017 >ංෙතාට B
ෙම?ම 2018 අ;පාෙKB හා }ගන B ඇEw 7චéඩhවය ෙහ්-ෙව? ඔë?
පhw ක;පනකා2 තhවෙය? පoව, රජය සහ [Eය Fයාhමක කරන
බලධා2? PYබඳව ඔë? ෙබාෙහ=ෙදනා -ළ w _ශ්වාසය p… ෙගාස් Eෙû.
එò 7චéඩකා2 `e~;වලට ෙiපළ හාH, මාරක -වාළ, සහ අ®hගම සහ
}ගන B `ew මරණ ඇ-ළh ෙ0. ෙමම `e~;, ෛව2 කථනය හා ෛව2
7චéඩhවය සඳහා, වාගKික හා ආග:ක අනනÄතා ෙiශපාල[කරණය
සඳහා, o®තර කéඩාය;, _ෙශ්ෂෙය?ම Oස්R; 7ජාව ඉලVක බවට පh
කර E ම සඳහා, ඇE පැහැ}R හා ¶තන උදාහරණ ෙ0. ෙ; එV එV `e~ම
අවස්ථාෙ0 7මාණවh සාVå E´ණ ද, රජෙය? අh අඩංÀවට ගැ[;
Q9පයV `eකළ ද, ඇතැ; _?}තï? ව?} ෙගවC ලැ´ව ද, ඒවා `e~
වෂK ගණනාවV ගත ëC අද }නය දVවාම එV වරදකuවt ෙහ= එම වරද
සඳහා වගවන බව සහEක කරගැ[මට ෙනාහැQ ~ Eෙû. එෙස්ම, එම
7චéඩhවය _ෙශ්ෂෙය? Oස්R; ජනතාව ෙකෙර9 පමණVම √මා ෙනා~
ඇE බව ද ෙම9B අවධානයට ගැ[ම ව¿ï; __ධ කාලවකවාC වලB ෙදමළ
ජනතාව හා Fස්EයාH ජනතාවට එෙර9ව ද ෙ; හා සමාන 7චéඩhවයV
}යh ~ Eෙû.17

Article 1, ‘Assessing the Human Rights Impact of the Facebook Platform in Sri Lanka’, (2018) ෙöඛකයා
භාරෙΩ ෙගාËකර පවîවාෙගන යË ලැෙ¡.
16

UN OHCHR, ‘Report of the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Dr Ahmed Shaheed, to
the Human Rights Council, following a country visit to Sri Lanka in August 2019’ (28 February 2020) UN Doc
A/HRC/43/48/Add.2, at para 67, www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspx
17

sමෙ0දය

-? මාසයක කාල පzÃෙÕදයV -ළ (2020 මාතKු `ට µH දVවා), . ලංකා ජාEක Fස්EයාH
ධමKදාන සංගමෙL (NCEASL) පෙයK්ෂකï? _`? . ලංකාෙ0 ආග:ක o®තර කéඩාය;වලට
එෙර9 ෛව2 කථනය සඳහා සාVå H2Vෂණය Q2ම Pkස අ?තජKාල අඩ_ Q9පයV
සමාෙල=චනයට ලV කරන ලB. ෙක=_≠-19 වසංගතයට 7Eචාර දැV~ම සඳහා 2020 මාතKු 24 වැH
දා පට? මැï 10වැH දා පමණ වන ෙතV . ලංකාෙ0 අඛéඩව ඇêz[Eය පනවා E´k. ෙමම
_ශ්ෙÅෂණෙය? ඉහත ò ෙතමස් කාල පzÃෙÕදය -ළ w ෙප=ස්n (posts) 103V සහ ඒවා සඳහා
ìiගලï?ෙñ ෙකාෙම?n (comments) ෙනාෙහාh ඔë? පලකළ අදහස් සලකා බලC ලබන අතර,
ඒවාï? ෙප?C; ෙකෙරන ය; නැ°uතා හා රටාව? හ¡නාගC ලබï. ෙමම කාල√මාව -ළ ෛව2
කථනය tමන අ?ද:? ෙයාදාගC ලැ´ෙ0ද ය?නට සහ 'අෙනV' ආගමට අයh තැනැhතා යVෂ
ස්වfපයQ? îවා දැV~මට අ?තජKාල අවකාශය? ෙයාදාගh අ?දමට ෙමකල පැවE වසංගත
තhවෙය? බලපෑමV ~ E´v නOh, :? ෙපර අවස්ථාවලB ෙයාදාගh වගKෙL ෙප=ස්n සහ
ෙකාෙම?n ම තවeරටh ෙයාදාග?නා අ?දම ද දQ?නට E´k. ෙමම ෙප=ස්n සහ ෙකාෙම?n
හඹායාම සඳහා පහත දැVෙවන Fයාදාමය අCගමනය කරන ලB.

පළO PයවරV වශෙය? පහත වගK යටෙh Pn, කéඩාය; හා ෙවû අඩ_ හ¡නාග?නා ලB:

● ඕපාŒප ෙවû අඩ_
● 7වෘhE මාධÄ
● අ?තජKාලෙL ìරවැ` මාධÄෙ0B?
● o7කට ìiගලï?ෙñ අ?තජKාල Pn

ඉ?පoව, හඹායාමට අදහස් කළ `e~; හා සබැê Wලපද (keywords) සහ හැෂ්ටැග (hashtags)
ලැïස්-වV සහ වැදගh වන ෙයe; ඇ-ළh කර සැකƒ ශûදෙක=ෂයV ස;පාදනය කරන ලB.
ෙතමසක කාල √මාව -ළ ෙසë; (search) `eQ2ම සඳහා, ඉ?පoව ඒවා ෙයාදාග?නා ලB. ෙසëÅ
හරහා ලැෙබන අදාළ අ?තගKතෙL, ෙප=ස්nවල සහ ෙකාෙම?nවල ස්œ?ෙෂා≥ (screenshot)
ලබාෙගන ඒවා පහත දැVෙවන දhත ස9ත Google sheet වශෙය? සකසා ග?නා ලB.

● ස්œ?ෙෂා≥ අංකය
● }නය
● Rයන ලද තැනැhතා
● ìiගලයා ෙහ= කéඩායම
● අ?තගKත වගKය (ෙප=ස්n/ ©;/~ªෙය=/GIF)
● ෙප=ස්nව PYබඳ ෙක¿ _ස්තරයV

● ලැ E´v PYගැ[ම (ලïV/ ෙකාෙම?n/ ~0ස් සංඛÄාවා
● ඉලVක කර ඇE කéඩායම/ o®තරය
● _ෙශ්ෂ ගැට® (_ෙශ්åත `e~;)
● ෙවනh අදහස්

ෙ; අ?ද:? `ංහල හා ෙදමළ භාෂාවR? දhත ක≥ටල ෙදකV උhපාදනය කර, ඉං–` භාෂාවට
පzවතKනය කරන ලද අතර, එය, ඉ?පoව `eකළ _ශ්ෙÅෂණ සඳහා පදනම _ය.

ෛව2 කථනය යC tමVද?

ෛව2 කථනය සඳහා ෙපාe HවKචනයV ෙනාමැE අතර, ෛව2 කථනය tමVදැï HවKචනය Q2ම
ජාතÄ?තර ෙම?ම ෙiÖය වශෙය? ද අ“ෙය=ගයV ~ Eෙû. ඇතැ; රටවල ෙ; ස;බ?ධෙය? ඇE
[E ìවhපh කලාෙ0B?, මානව 9:ක; ආරVෂකï?, සහ ආග:ක හා ජනවාගKික o®තර
කéඩාය; 9ංසනයට පh Q2ම සඳහා ෙයාදාෙගන Eෙû. ඇතැ; [E, ෙතාර-u කරා 7ෙ0ශය √මා
Q2මටh අ?තජKාල 7ෙ0ශය √මා Q2මටh ෙයාදාෙගන Eෙû. [E හා 7EපhE ෙ; අ?ද:?
ෙයාදාෙගන ඇE රටවල, Hදහෙස් අදහස් 7කාශනයට හා _uiධ මත දැ2මට ඇE අïEවා`ක;
ස;බ?ධෙය? ෙපාeෙ0 ඉ? බාධාකා2 ෙනාෙහාh වලVවාලනo® බලපෑමV ඇEකර Eෙû.
එෙස්න;, ෛව2 කථනය Hයාමනයට ගC ලබන FයාමාගK Hදහෙස් අදහස් පලQ2ම සහ ෛවරය,
7චéඩhවය හා ෙවනස්ෙකාට සැලòම අë®වාúම අතර H` සමබරතාවයV, 7ාෙය=>කව ගh කළ
ඇතැ; අවස්ථාවලB සාVෂාh කරගැ[මට eෂ්කර අ?දෙ; සමබරතාවයV සාVෂාh කරගත l- ෙ0.
කථනය, ìiගලï? කළඹනo® ~මට, අපහoවV ඇEකරවනo® ~මට, ෙහ= _ෙ0චනාhමක ~මට
ඉඩ Eෙû, එෙහh, එවැH කථනයV හරහා 7චéඩh0ය, එ}zවා}ක; ෙහ= ෙවනස්ෙකාට සැලòම
අë®වාල?ෙ? න; :ස, එය √මා ෙනාකළ l- ය. මතවාද දැ2මටh, ෙතාර-u හා අදහස් ෙස~මටh,
ලැ මටh, ලබාBමටh ඇE අïEවා`කම ජාතÄ?තර මානව 9:ක; [Eෙය? සහEක කර B ඇE
Hදහස් 7කාශනය සඳහා ඇE අïEෙL අරnව වන අදහස් ෙ0. ෙම9 සඳහ? ~ ඇE ඇතැ; `e~;වල
දැVෙව?නV ෙස්, ෛව2 කථනය ස;බ?ධෙය? වන ëවමනාවට වඩා වඩා ì®Å HවKචනයV හරහා
[තÄාC”ල කථනය √මා Q2ෙ; Hදහස රජයකට ලැෙබ?නට ì®වන.18 කථනෙL Hදහස ආරVෂා
කරන අතෙKම, `_Å හා ෙiශපාලන අïEවා`ක; PYබඳ ජාතÄ?තර ස;OEෙL ෙමෙස් සඳහ? ෙ0:

(1) liධයට පVෂපා∞ ඕනෑම 7චාරණයV [Eෙය? තහන; කරC ලැෙû.
(2) ෙවනස්ෙකාට සැලòම, එ}zවා}ක; ෙහ= 7චéඩhවය අë®වාúමV වශෙය? සැලQය
හැQ ඕනෑම ජාEක, වාගKික ෙහ= ආග:ක ෛවරය උiෙiශනයV [Eෙය? තහන; කරC
ලැෙû.19

ßwö හා ෙ®ශපාලන අ´uවාßකÑ k|බඳ ජාත≠\තර සÑÇuෙΩ 19 වැv වග\uය බල\න. මානව ∞èකÑ කèÍෙå
ෙපා… අදහස් දැ•≥ අංක 34 ද බල\න.
19 ßwö හා ෙ®ශපාලන අ´uවාßකÑ k|බඳ ජාත≠\තර සÑÇuෙΩ 20 වැv වග\uය බල\න. ßයÊ ආකාරවල
වාගhික ෙවනස්ෙකාට සැල–Ñ «ර\ræම k|බඳ සÑÇuෙΩ 4වැv වග\uය ද බල\න.
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ෛව2 කථනය වශෙය? අපරාධ ෙලස සැලQය lhෙh tමන අදහස් පලQ2;දැï ∞රණය Q2මට
උදë වC Pkස රබාh Fයාකා2 සැලoම (Rabat Plan of Action) පහත දැVෙවන කuv හය
ලැïස්-ගත කර Eෙû.

පopම: ය;Q` 7කාශයV හරහා ඉලVක කéඩායමට එෙර9ව ෙවනස්ෙකාට සැලòම,
එ}zවා}කම ෙහ= 7චéඩhවය අë®වාúමට ඉඩ Eෙûදැï තVෙස්u Q2ෙ;B එම 7කාශය
කර?ෙ? tමන පopමකදැï ය?න ඉතාමh වැදගh වන අතර, අ“7ාය සහ/ෙහ= ෙහ්-ව
සඳහා ද එය සෘÜවම බලපාï. පopම _ශ්ෙÅෂණය Q2ෙ;B, අදාළ කථනය `eකළ හා
ෙබදාහzC ලැø ෙ0ලාෙ0 පැවE සමාජ හා ෙiශපාලන පopම -ළ එම කථනය සලකා බැRය
l-ෙ0;

ක‘කයා: අදාළ ක‘කයා සමාජෙL දරන ස්ථානය ෙනාෙහාh තරාEරම සලකා බැRය l- ෙ0.
_ෙශ්ෂෙය?ම අදාළ කථනෙය? ආම?{ණය කරන ෙ’Vෂක Pzස අතෙK එම ìiගලයාට
ෙහ= සං_ධානයට ඇE ස්ථානය tමVදැï සලකා බැRය l- ය;

අ“7ාය: `_Å හා ෙiශපාලන අïEවා`ක; PYබඳ ජාතÄ?තර ස;OEෙL 20වැH
වග?Eෙය? අ“7ාය †වKාෙ™Vෂා කරC ලැෙû. ස;OEෙL 20 වැH වග?Eය යටෙh වරදV
ෙලස සලකC ලැ මට න;, ය; FයාවV ෙනාසලකාහැ2මV හා අනවධානෙය? FයාQ2මV
~ම 7මාණවh ෙනාෙ0. එම වග?Eෙය? _≤_ධාන සලසා ඇhෙh "උiෙiශනය" හා
"අë®වාúම" සඳහා :ස ය; ෙÅඛනයV ෙහ= පkëඩයV ෙබදාහැ2ම හා සංසරණය සඳහා
ෙනාෙ0. ෙම9B, අරOණ, කථන _ෂයය සහ ෙ’Vෂකයා යන පාශKවය? අතර -?ෙකා?
සබඳතාවයV සFයනය ~ම අවශÄ ෙ0.

අ?තගKතය හා ආකෘEය: අë®වාúම ෙනාෙහාh ෙපළඹ~ම ය?න සඳහා අතÄාවශÄ අංගයV
වන ෙමය, අ≤කරණෙL _චාරයට ගැෙනන කuv අතෙK ෙV?äස්ථානයV ග?නා
කuණQ. අදාළ කථනය ෙකාෙතV eරකට tPතකරවනo® ~ ද සහ සෘÜ ~ ද ය?න ෙම?ම
කථනෙLB ෙයාදාගh ආකෘEය, රටාව, භා_තා කළ තකKවල ස්වභාවය ෙහ= භා_තා කළ තකK
අතර සමබරතාවය යනා}ය ද අ?තගKතය _ශ්ෙÅෂණය Q2ෙ;B ඇ-ළh _ය _ය හැQය;

කථනෙL තරම: කථනෙL තරම ය?නට එම කථනය ෙකාතර; පැEuෙéද, එය ෙකාතර;
7`i≤ෙL `eකර Eෙûද, එ9 7මාණය සහ ෙ’Vෂක Pzෙස් _ෂාලhවය යනාB අංග ඇ-ළh
ෙ0. ෙම9B සලකා බැRයl- අෙනth අංග අතරට එම කථනය 7`i≤ෙL කරන ලiදV ද,
එය ෙබදාහැ2මට ෙයාදාෙගන ඇE sම ෙමානවාද- උදාහරණ වශෙය? තH අhප∑කාවV
ෙබදාහැර ඇh ද නැතෙහාh අ?තජKාලය ෙහ= 7ධාන ධාරාෙ0 මාධÄ හරහා 7චාරණය කර
ඇhද, එය `eව ඇE වාරගණන ෙකාපමණ ද, `eව ඇE ස?Hෙ0දන සංඛÄාව සහ ෙකාතර;
eරකට ද යනවග, එම ෙපළඹ~ම අCව Fයාhමක ~මට ෙ’Vෂකයාට හැQයාව E´ෙéද,
අදාළ 7කාශය (ෙහ= ෙÅඛනය) සංසරණය ව?ෙ? √මා ස9ත පzසරයක ද, නැතෙහාh
මහජනතාවට ඒ ෙවත ì®Å ෙලස 7ෙ0ශ _යහැQද යනා}ය ඇ-ළh ෙ0;

වහා `e~ම ඇ-®ව `eව?නට හැQබව: ෙපළඹ~ම ෙනාෙහාh අë®වාúම HවKචනය කර
ඇhෙh අස;†ණK අපරාධයV වශෙය? ය. අë®වාලනo® කථනයV හරහා උiෙiශනය
කළ Fයාව සැබැ_?ම `eකර E ම, එම කථනය අපරාධයV ෙලස හ¡නාගැ[ම සඳහා අවශÄ
ෙනාෙ0. ෙකෙස්නOh, ය; ම≥ටමක හාH අවදානමV හ¡නාගැ[ම ෙම9B අවශÄ ෙ0. එන;,
එම ෙහ්-ඵල ස;බ?ධය සෘÜ _යl- බවද හ¡නාගැ[මට ලV කර:?, අදාළ කථනෙය?
ඉලVක කéඩායමට එෙර9 Fයාව? `eQ2ම සඳහා සාථKකව ෙපළඹ~මට සාධාරණ
ස;භා_තාවයV E´ෙéද ය?න අ≤කරණෙය? ∞රණය කළl- ෙ0.20

`_Å හා ෙiශපාලන අïEවා`ක; PYබඳ ජාතÄ?තර ස;OE පනෙh 3වැH වග?Eය
ස;බ?ධෙය? `eකළ ෛනEක _æහයක B . ලංකා මානව 9:ක; ෙකා:ෂ? සභාව (HRC) එම
_≤_ධානය ෙයාදාගතlhෙh ෙකෙස්ද ය?න PYබඳ HෙදK්ශ ඉ}zපh කර Eෙû.21 HRC 9 එම
_ශ්ෙÅෂණය `_Å හා ෙiශපාලන අïEවා`ක; PYබඳ ජාතÄ?තර ස;OEෙL (ICCPR) 20වැH
වග?Eය මත පදන; ~ Eෙû. එ9 තකK ෙකෙර?ෙ? `_Å හා ෙiශපාලන අïEවා`ක; PYබඳ
ජාතÄ?තර ස;OE පනෙh 3වැH වග?Eය ඉහත ò ICCPR 20වැH වග?Eය මත සහ රබාh
Fයාකා2 සැලoෙ; _ශ්ෙÅෂණයV මත පදන; ~ ඇE බවQ. ෙමම _ෂයය ස;බ?ධෙය? ඇE
ජාතÄ?තර [E ©මංසා සලකා බල:? සහ රබාh Fයාකා2 සැලoෙ; ඇ-ළh සය-වැදෑu; √මා
ප2Vෂණය අCව `_Å හා ෙiශපාලන අïEවා`ක; PYබඳ ජාතÄ?තර ස;OE පනෙh 3වැH
වග?Eය අථK Hfපණය කළl- බව HRC HෙදK්ශ කරï. 3වැH වග?Eය යටෙh ෛවරය
උiෙiශනය Q2ම තහන; කළ lhෙh ෙවනස්ෙකාට සැලòම, එ}zවා}කම ෙහ= 7චéඩhවය
`තාමතාම අëළ~මV වශෙය? එය සැලQයහැQ න; පමණV බව ඉ? තවeරටh HෙදK්ශ කරï.
එෙස්ම, 3වැH වග?Eය යC තHව අදාළ කරගතl- _≤_ධානයV ෙනාවන අතර, ආéßsම
වÄවස්ථාෙ0 ඇ-ළh 7කාශනෙL Hදහස සඳහා වන අïEය අCව එය අථK Hfපණය කළl- ෙ0.22
ෙමම අධÄයනෙLB අ?තජKාලය -ළ අ?තගKතය ෙසëෙ; B, ෛව2 කථනය ස;බ?ධෙය? වන
පහත දැVෙවන HවKචනෙය? මගෙප?ë; ලබන ලB:

ජාEය, වාගKිකhවය, ආග:ක ස;බ?ධතාවය, Rං>ක }ශානEය, tලය, Rංගය, ස්÷ìuෂ
සමාජභාවය, ස්÷ìuෂ සමාජභා~ අනනÄතාවය ෙහ= ආබා≤තභාවය මත පදන; ෙව:?
ìiගලයt ෙහ= කéඩායමකට එÅල කරන සෘÜ 7හාරයV. ©ට, 7චéඩකා2 ෙහ=
:Hසhකම `êන ෙහ= අපහාසාhමක කථනය, පහh යැï කරC ලබන 7කාශ, බැහැර Q2මට
ෙහ= ෙව? Q2මට òම, Hශ්◊ත කéඩායමV ෙහ= ìiගලයt ෙවත 7චéඩhවය
ෙයාOQ2මට òම, සහ 7චéඩhවය ෙවCෙව? උiෙiශනය හා ෙපළඹ~ම ඇ-ළh ෙ0.

UNGA, ‘Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights: Addendum – Report of
the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Expert Workshops on the Prohibition of
Incitement to National, Racial or Religious Hatred’ (11 January 2013) UN Doc A/HRC/22/L7/Add.4, at
www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf.
20

Human Rights Commission of Sri Lanka, ‘The Human Rights Commission of Sri Lanka's (HRCSL) Analysis
of the Scope of Section 3 of the ICCPR Act No 55 of 2007 and Attendant Guidelines’ Sri Lanka Brief (29
August 2019) at www.srilankabrief.org/2019/09/sri-lankas-hrcsl-provides-its-analysis-of-the-scope-of-section3-of-the-iccpr-act-in-the-context-of-recent-abuses-of-the-act/.
21

^ ලංකා êජාතා\‚ක සමාජවාó ජනරජෙΩ ආí∑∏ම ව≠වස්ථාෙå 14 (1)(අ) වග\uෙය\ êකාශනෙΩ vදහස
සඳහා වන අ´uය ආර•ෂා කර ó uෙ¡. තවද Centre for Policy Alternatives, ’Confronting Accountability for Hate
Speech in Sri Lanka: A Critique of the Legal Framework’ (2018) බල\න.
22

ෙසායාගh කuv

මාතKු මාසෙL `ට µH මාසය දVවා මාස -නක කාල √මාවV -ළ ෙප=ස්n, ≥~≥ සහ ෙකාෙම?n
103V හඹා>ය අතර ඉ? 53V `ංහල භාෂාෙව? w අතර 50V ෙදමළ භාෂාෙව? _ය. ෙමම ෙප=ස්n,
≥~≥ හා ෙකාෙම?n අතz? බîතරය Oස්R; ජනතාව ඉලVක කරගh ඒවා ëවද, Fස්EයාH
ජනතාවට පහර එÅල කරන ඒවා ද _ෂාල සංඛÄාවV E´k. 2009 වෂKෙL liධය අවසාන ~ෙම?
අන-uව Oස්R;-_ෙර=ô ෛව2 කථනය වධKනය w අතර, 2019 පාස්t ඉzදා 7හාරවR? පoව එය
ෙබාෙහ= ඉහළ >ෙL ය. ස©Vෂණයට ලV කළ ෙප=ස්n 103? 60V (58%) __ධ ෙහ්- මත Oස්R;
ජනතාව ෙහ= ඉස්ලා; ආගමට පහර ගසන ඒවා _ය. ෙප=ස්n අතz? 31V (30%) Fස්EයාH
ජනතාවටh පහV ෙදමළ ජනතාවට ෙහ= ඉ?e ආගමටh පහර ගසන ඒවා _ය.
Total Number of Posts

5%

7%

30%
58%

Muslims or Islam

Christians

Tamils or Hindusim

Other

`ංහල බ`? w ෙප=ස් n

ස©Vෂණයට ලV කළ, `ංහල බ`? w ෙප=ස්n අතz? _ෂාල සංඛÄාවV Oස්R; ජනතාවට පහර
එÅල කරන ෙප=ස්n _ය. ස©Vෂණය කළ `ංහල ෙප=ස්n 53? 42V (`යයට 79.2) Oස්R; ජනතාව
ෙහ= ඉස්ලා; ආගමට එෙර9ව `eකළ ෙහලා දැò; ෙ0. අෙනV අතට, අ?තජKාලය -ළ ෙදමළ බ`?
`eකළ පහර එÅල Q2; සම ෙස් Oස්R; සහ Fස්EයාH ජනතාවට එෙර9ව `eකර E´k.
ස©Vෂණය කළ, ෙදමළ බ`? w ෙප=ස්n 50? 23V ෙදමළ ජනවගKයට අයh Fස්EයාH බැEම-?ට
පහර e? අතර (46%) ෙප=ස්n 18V Oස්R;වu? ෙහ= ඉස්ලා; ආගමට පහර eH (35%).

Posts in Sinhala
2%
4%

15%

79%

Posts in Sinhala

Christians

Muslims or Islam

Tamils

Other

Oස්R; ජාEකï?ට පහර e?, `ංහල බ`? w ෙප=ස්n, ‘ෙපාe’ ස්වභාවයV ග?නා ෙප=ස්n සහ
ෙක=_≠-19 වසංගතය හා බැ¡C ෙප=ස්n යන ෙදවගKෙLම ස;:Xණයක ස්වභාවයV ගhෙh ය. එ9
w ‘ෙපාe’ ස්වභාවෙL ෙප=ස්n, ගතw වසර ගණනාවV Eස්ෙස් සමාජ මාධÄ -ළ w ෛව2 කථනෙය9
ෙකාටසV w Oස්R; ජනතාවට එෙර9 ඒකාකෘEකරණ, :ථÄා, සහ `තාමතා ම වැර} ෙතාර-u
7චාරණය තවeරටh ඉ}zයට පවhවාෙගන යාමV _ය. ෙකෙස්නOh, වඩාh ෙපාe ස්වභාවයV ගh
ෙකාෙම?n, ෙක=_≠-19 හා සබැê _ෙශ්åත ෙකාෙම?nවලට වඩා ì®Å ෙලස හා වැª වÄා™EයQ?
l-ව ෙබදාහදාෙගන Epk. :ය?මාරෙL Oස්R;වu? _`? ෙබෟiධ 9:නමකෙñ හැඩuවට
සකසන ලද පඹයt ì®ස්සන fපයV සහ ඔë? ෙමරට ජනගහනෙය? භාගය දVවා වධKනය w පoව
ෙමය . ලංකාෙ0 `eවC ඇතැï අන-u ඇඟ~මV ස9ත ෙප=ස්nවV එV ìiගලයt _`? පල කළ
Eø අතර එය 10,000V _`? ෙෂයාK ෙනාෙහාh තවh අය සම>? ෙබදාහදාගැ[ම `eකර E´k.
තවh අෙයt _`? පලකර Eø, ෙරා9නÄා Oස්R;වu? ෙමරටට අනවශÄ බවh ඔë? මරාදැ:ය
l- බවh සඳහ? w ෙප=ස්nවV, අදාළ සමාජමාධÄ ෙ0}කාව මත 9,000 වරකට ආස?න 7මාණයQ?
ෙෂයාK ~ E´k. ඊට සමාන, Oස්R;වu?ට À¿බැට }යl- හා පහර }යl- බවV Qයැෙවන තවh
ෙප=ස්nවV එVතරා කéඩායමක (Group) පල කර Eø අතර ඊට ‘ලïV’ 2,400V ලබා B Eø අතර
එය 950V වරV ෙෂයාK ~ E´k. ඉස්ලා; දහමට Hæහ කරන සහ Oස්R;වu? ì®ස්සා දැ:ය lබව Qයැෙවන ෙප=ස්nවV කéඩායමක පල ~ Eø අතර, එය 1,200 වරV ෙෂයාK ~ E´k.

2019 අෙ’Å මාසෙLB Oස්R;වu? _`? ෙබ=;බ ෙගනයන කාටKූනයV සහ 2020 B Oස්R;වu?
_`? ෛවරසය ෙගනයන කාටKූනයV යන කාටKූ? ෙදක වසංගතය හා සබැê ෙප=ස්n ෙකබ¡ දැï
ෙප?C; කරï. තවද, මාතKු හා අෙ’Å මාසවල පල w ෙප=ස්n Q9පයකම Oස්R;වu? PYp° කර
E´ෙé වසංගතය ප-uව?න? ෙල`? වන අතර, ඒවාෙය9 Oස්R; 7ජාවට එෙර9ව පzභවාhමක
ෙයe; භා_තා කර E´k. 1,000 වරකට වඩා ෙෂයාK w සහ ෙකාෙම?n 200කට වඩා ලබා E´v එV
ෙප=ස්nවක ෙමරට `ංහල ජාEක අ≤කරණ අමාතÄවරෙයt නැhෙh ඇïදැï _මසා E´k.

ස්_ස් ජාEක පා}R-මාට පහර e? එV ෙප=ස්nවV `ංහල බ`? w අතර, එය පහත සාකÃඡාවට ෙගන
Eෙû. වඩාh 'ෙපාe' ස්වභාවයV ගh තවh ෙප=ස්n Q9පයV w අතර, ඒවාෙය9 වසංගතය
ස;බ?ධෙය? _ෙශ්ෂෙය? සඳහ? ෙනාකර Fස්EයාH ආගෙ; ඇතැ; ස;7දාය? ෙහ= _ශ්වාස
_o®වට ලV කර E´k. ෙප=ස්n Q9පයක Fස්EයාH ආගම "_ෙදස් ආගමV" වශෙය? හ¡?වා B
Eø අතර, Fස්EයාH ජනතාව "`ංහල ෙබෟiධ සංස්කෘEය මංෙකාÅලක?න?" වශෙය? හ¡?වා B
E´k. ෙම9B _ෙශ්ෂයV ව?ෙ?, ෙ; ෙප=ස්n -ළ කෙත=Rක, ෙ7ාෙතස්ත?{, ෙහ= ඉවැ?ජRක
Fස්EයාH බැEම-? වශෙය? Hකාය අCව Fස්EයාH බැEම-? ෙව?කර හ¡නාගැ[මV
ෙනාE මï.

xමදාන චාz{ ස;බ?ධ මතෙ|දය

මාතKු මස අගභාගෙLB හා අෙ’Å OÅ කාලෙLB, ෙක=_≠-19 ෙර=ගෙය? :යයන තැනැhත?ෙñ
මල`uu බැහැර කරන අ?දම PYබඳ මතෙ|දයV ඇE_ය. ෙ; ආස?න කාලෙLB ෙසෟඛÄ
අමාතÄාංශෙය? ෙ; කාරණාව PYබඳව එQෙනකට පටහැH චsෙÅඛ Hthකර E´k. 2020
ෙනාවැ;බK මස 25වැH දාතම දරන RPයQ? . ලංකා මානව 9:ක; ෙකා:ෂ? සභාව, “ෙක=0≠19 ෙර=ගෙය? :ය>ය ෙහ= ෙක=_≠-19 ෙර=ගෙය? :ය>ය බවV සැක කරන තැනැhත?ෙñ `uu
ආදාහනය අHවායKය Q2ම මහජන ෙසෟඛÄ ආරVෂා කරගැ[ම සඳහා අවශÄ ෙහ= සමාCපාEක
ෙනාෙ0. එබැ_? එය ආගම ෙහ= _ශ්වාස 7කට Q2ම √මාQ2මට අවසර }ය හැQ තhවයV
ෙනාෙ0.”23 එV චsෙÅඛයක සඳහ? කර E´ෙé මරණය `e w අවස්ථාවල ⁄මදානය PYගත හැQ
බවV වන අතර, පoව Hth w චsෙÅඛයක 7කාශ කර E´ෙé මරණය `eëවෙහාh `ය®ම
මල`uu xමදානය ෙනාව ආදාහනය කළl- බවh ය.24 Oස්R;වu? කර?ෙ? :ය>ය තැනැhත?
xමදාන Q2ම වන අතර ආදාහනය, . ලංකාෙ0 Oස්R; ජනතාව අCගමනය කරන 7ධාන 7වාහෙL
7ÀණQ2; අතරට ඇ-ළh ෙනාෙ0. ආග:ක ස;7දාය tමV ëවh `ය® මල`uu ආදාහනය
කළl- යැï Qයා `¿න ෙප=ස්nවV 31,000 ඉVමවන වාර ගණනV ෙෂයාK කර E´k. තවh
ෙප=ස්n -Y? ද ෙමම චාz{යට පහර ෙද:? ආගම tමV ëවh ෛවරසෙය? :යයන තැනැhත?
ආදාහනය කළl- බව සඳහ? කර E´k.

ෙදමළ බ`? w ෙප=ස් n

Human Rights Commission of Sri Lanka, ‘HRCSL observations and recommendations on Extraordinary
Gazette No.2170/8 dated 11th April 2020’ (25 November 2020) at https://www.hrcsl.lk/wpcontent/uploads/2020/02/Observations-Recommendations-Disposal-Dead-Bodies-Covid19_compressed.pdf
23

National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka, ‘Sri Lanka’s Public Health Response: Law, Executive
Action and Minority Rights’, (Sep 2020) p 15 – 16 බල\න.
24

`ංහෙල? w ෙප=ස්n හා ෙකාෙම?n 7ධාන වශෙය?ම Oස්R;වu? ඉලVක කර E´ණ ද, ෙදමළ
බ`? w ෙප=ස්n සම සමව Oස්R; ජනතාව සහ Fස්EයාH ජනතාව ෙවත පහර එÅල කර E´k.
ෙදමළ බ`? w ෙප=ස්n 50 අතz? ෙප=ස්n 23V (46%) ෙදමළ ජනවගKයට අයh Fස්EයාH
ආග:කï?ට පහර එÅල කරන ඒවා w අතර ෙප=ස්n 18V (35%) Oස්R; ජනතාව ෙහ= ඉස්ලා;
ආගමට පහර එÅල කරන ඒවා _ය. ෙප=ස්n හතරQ? 9?e ආගමට පහර එÅල කර Eø අතර ෙබෟiධ
ජනතාවට පහර එÅල කරන එV ෙප=ස්nවV ද වාගKික liධය කාලෙL :Hමැu; ගණනාවකට
වරදකu w හOදා Hලධාzයt Hදහස් Q2ම ස;බ?ධෙය? පහර එÅල කරන එV ෙප=ස්nවV ද _ය.
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ෙදමළ ජනතාවට පහර එÅල කරන, ෙදමළ භාෂාෙව? w ෙප=ස්n 7ධාන කාéඩ -නකට අයh _ය.
ඒවා න;, 9?e ආගම යVෂයt ෙම? PYp° කරන ෙප=ස්n; Fස්EයාH ආගමට මාu w 9?e
ආග:කï? _o¤වට ලV කරන ෙප=ස්n ඇ-®ව ෙපාeෙ0 Fස්EයාH ආග:කï?ට අපහාස කරන
ෙප=ස්n; සහ ස්_ස් ජාEක පා}R-මාට සහ ඔîෙñ HකාෙL අCගා:කï?ට පහර එÅල කරන ෙප=ස්n
ෙ0. ෙප=ස්n හා ෙකාෙම?n ෙබාෙහාමයV ස්_ස් ජාEක පා}R-මාෙñ සංචාරය හා ස;බ?ධ w ඒවා
වන අතර, ©ළඟ ෙකාට`? එය සාකÃඡාවට ෙගන Eෙû.

Oස්R;වu?ට පහර ෙදන ෙප=ස්n ද ì®Å කාéඩ -නකට අයh _ය. එV ෙප=ස්n ක≥ටලයQ?
ෙපාeෙ0 ඉස්ලාමය ආගම යVෂයt ෙම? PYp° කෙළ්ය. තවh ක≥ටලයV ෛවරසය ෙහ්-ෙව?
:ය>ය අයෙñ xමදාන චාz{ සහ මළ `uu බැහැර Q2ම PYබඳව අදහස් දැV~ය. ෙතවන කාéඩය
පාස්t ඉzදා ෙබ=;බ ප‹හාරෙL ප‹චéඩhවය මත පදන; _ය. ඒ හා සමාන `ංහල භාෂා ෙප=ස්n
7Eරාවය කර:? එV ෙප=ස්nවV 2019 B Oස්R; පÅR ආlධ ගබඩාවV ෙලසh 2020 B ෛවරසෙL
ගබඩාවV ෙලසh Hfපණය කර E´k.

මාතKු මස අවසානෙLB සහ ඇêz [Eය Fයාhමක වන අතර-ර ජනා≤පEවරයා සමාව Bෙ;
වÄවස්ථාමය බලතල ෙයාදාගH:? ජනවාගKික liධෙLB බî_ධ ඝාතන ස;බ?ධෙය? වැර}කu w
හOදා Hලධාzෙයt Hදහස් කෙළ් ය. අදාළ Hලධාzයා __ධ අපරාධ ස;බ?ධෙය? මහා≤කරණය
_`? වරදකu කරC ලැø අතර තම? වරදකu Q2මට එෙර9ව ෙX්ෂ්ඨා≤කරණයට ඉ}zපh කළ
අ“යාචනය ඔî පරාජය _ය. එය 2009 B අවස? w liධය අතර-ර `e w අපරාධ සඳහා දqව; ලබා
e? eලKභ අවස්ථාවV _ය. ෙදමළ භාෂාෙව? w එV ෙප=ස්nවQ? ජනා≤පEවරයාෙñ Fයාව
_ෙ0චනය කළ අතර `ංහලය? ෛවරසයට වඩා යVෂෙයt බව H2Vෂණය කෙළ්ය.

ස් _ ස් පා}R-මා ස;බ?ධ `e~ම

'ස්_ස් පා}R-මා' සමාජ මාධÄ -ළ __ධ ෙප=ස්n හා ෙකාෙම?nවල _ෂයය w අතර _ෙශ්ෂෙය?ම
ෙදමළ බ`? w ෙප=ස්n ඒ අතර _ය. ෙදමළ අනනÄතාවයV ස9ත ස්_ස් පා}R-මt මාතKු මාසෙLB
. ලංකාෙ0 සංචාරය කර:? යාපනය ඇ-® }වïෙ? උ-u 7ෙiශවල ආග:ක ෙමෙහය පවhවා
Eෙû. ආපo ස්_≥සලK?තයට >ය _ට, ඔîට ෙක=_≠-19 වැළ… ඇE බව ප2Vෂාෙව? සනාථ w අතර
. ලංකාෙ0 B ඔî හා ස;බ?ධ w අය ෙව?කර ෛවරස ප2Vෂාවට භාජනය කරන ලB.

ෙමම පා}R-මා සහ ඔî අයh ඉවැ?ජRක HකාෙL අCගා:කï? ෙවත පහර එÅල කරන ෙප=ස්n
ගණනාවV ම ෙ; `e~ම ෙහ්-ෙව? ම- w අතර, ෙදමළ භාෂාෙව? w ෙවû අඩ_වල ඒවා ì®Åව
ෙෂයාK ෙකzk. ස©Vෂණයට ලV w, ෙදමළ භාෂාෙව? w ෙප=ස්n හා ෙකාෙම?n 50 අතz? 17V
ෙමම පා}R-මාට, ඔî අයh Hකායට සහ ඔîෙñ අCගා:කï?ට පහර එÅල කරන ෙප=ස්n _ය. එò
Hකායට අයhවන කා?තාව? සදාචාරය අE? චපල තැනැhEය? වශෙය? PYp° කරන ෙප=ස්n
ෙදකV _ය. එV ෙප=ස්nවV සඳහා ලබාB Eø ෙකාෙම?nවක ස්_ස් පා}R-මා සහ ඔîෙñ ෙiවස්ථාන
සාමා¨කï? “-ර? කර දැ:ය l- ෛවරස” වශෙය? හ¡?වා E´k. ෙකෙස්නOh, ෙමම ස්_ස්
පා}R-මා PYබඳව සඳහ? wෙL `ංහල ෙප=ස්n අතz? එකක පමණV _ය. `ංහල භාෂාෙව? w
ෙප=ස්n ෙබාෙහාමයක ෛවරසය ප-uව?න? වශෙය? Oස්R; ජනතාව Hfපණය කර E´ණාV
හා සමානව, ෙදමළ බ`? w ෙප=ස්nවල හඟවා E´ෙé Fස්EයාH ආග:කï? ෙක=_≠-19
ප-uව?න? බවQ.

Hගමන

-? මාසයක කාල√මාV -ළ ස©Vෂණය කළ ෙමම ෙප=ස්n සහ ෙකාෙම?n 103 හරහා, ආග:ක
o®තර කéඩාය;වලට එෙර9ව සමාජ මාධÄ -ළ :? ෙපර එÅල w 7හාරවල නැ°uව ම PY›´
ෙ0. _ෙශ්ෂෙය?ම, Oස්R; ජනතාව, Fස්EයාH ජනතාව සහ 9?e ජනතාව සමාජ මාධÄ හරහා }>?
}ගටම යVෂï? ෙස් PYp° කර:? Eෙû. ෙමම -? මාසය -ළ H2Vෂණය කළ ෙබාෙහ= ෙප=ස්n
සහ ෙකාෙම?n හරහා Hfපණය wෙL :? ෙපර සමාජ මාධÄ -ළ 7කාශනය w අ?දෙ; ම `තාමතා
`eකරන ෙබාu 7චාර, ඒකාකෘEකරණ සහ යVෂï? ෙම? ෙප?C; Q2ම යන හැ`2; ෙ0. තවද,
වසංගතය හා බැ¡C _ෙශ්ෂ `e~; අළලා සැකoC නව ෙප=ස්n ද දVනට E´k.
ෙල=ක ෙසෟඛÄ සං_ධානෙය? Hthකළ මාෙගK=පෙiශය?9, ෙක=_≠-19 ෛවරසය ෙහ්-ෙව?
:ය>ය තැනැhත?ෙñ `uu xමදානය සඳහා අවසර B ඇතh Oස්R; ජනතාවෙñ xමදාන චාz{
ෙහලා දැòමට ලV කර Eෙû. උ-u පළාෙh සංචාරය කළ, සහ ෛවරසය ආසාදනය ~ ඇEබව
ප2Vෂාෙව? සනාථ ë ෙදමළ ජනවාගKික ස්_ස් පා}R-මා ෙහ්-ෙව? ෛව2 ෙප=ස්n සහ ෙකාෙම?n
ගණනාවV උhපාදනය ~ Eෙû. 2019 පාස්t ෙබ=;බ 7හාරවR? පoව ඇEw ෛව2 කථනය }>?
}ගටම පවhවාෙගන යන සැ¿යV, 2019 B {ස්තවාදය ප-uව?න? වශෙය? Hfපණය w Oස්R;
ජනතාව 2020 B ෛවරසය ප-uව?න? වශෙය? Hfපණය Q2ම -Y? ෙප?ෙනනට Eෙû.
_ෙශ්ෂෙය?ම `ංහල බ`? w ෙප=ස්n -ළ Oස්R; ජනතාව ෙකෙර9 එÅල w ෙමම හැΩම පැහැ}Rවම
හ¡නාගත හැQ w අතර, ෙදමළ බ`? w ෙප=ස්n හරහා Oස්R; සහ Fස්EයාH යන ෙදෙකාටසටම
පහර එÅල කර E´k. කෙත=Rක කා}නÅ-මාට පහර එÅල කළ `ංහල ෙප=ස්n ෙදකV Epk.
`ංහෙල? w ෙප=ස්n 53? එකක ෙහ= `ංහල ජනතාව ෙහ= ´iධාගම PYබඳ අදහස් පලකර ෙනාEø
අතර, එV ෙප=ස්nවක පමණV අෙනV ආග;වලට ගuQ2මV ´iධාගෙ; Hයම කර ෙනාමැE බවV
සඳහ? ~ E´k. ෙදමළ බ`? w ෙප=ස්n 50? ෙදකක `ංහල ෙබෟiධï? ෙහලා දැක Eø අතර
මරණ දqවම Hයම ~ Eø `රකuවt Hදහස් කරගැ[ම PYබඳ ෙප=ස්nව ද ඊට ඇ-ළh _ය. 2019
පාස්t ඉu}න 7හාර ෙ0වා, 2020 වසංගත තhවය ෙ0වා, අබKුදකා2 අවස්ථා පැනනැÀC කල
අවස්ථාවාB ෙලස කටl- කරන ෛවරයට ෙපාළඹව?න? අ?තජKාලය හරහා ෛවරය වැPර~මට
ෙයාOවන බවQ.

වරද සඳහා දqව; ෙනාලැ ම, . ලංකාෙ0 පවEන එV 7ශ්නයQ. මානව 9:ක; උÅලංඝන
අතෙලාස්සV පමණV නßපැව2මට ලV w 26 වසරක `_Å liධය අතර-ර B වරද සඳහා දqව;
ෙනාලැ ම ය?න 7ශ්නයV _ය. liධය අවසාන ~ චංචල ස්වභාවෙL වාගKික-ආග:ක පzසරයV
ම-~ ඇE තhවය -ළ ද එය තවeරටh 7ශ්නයV ෙලස පවEï. ඉහත සඳහ? w, ආගම ඇදóෙ; ෙහ=
_ශ්වාස දැ2ෙ; Hදහස PYබඳ _ෙශ්ෂ Hෙය=¨ත _`? `eකළ H2Vෂණය?9 සඳහ? ~ ඇE
පziෙද? වරදකuව?ෙñ අනනÄතාවය සහ ඔë? `eකළ Fයාව? PYබඳව 7`iධ තලෙය?
ලබාගත හැQ, PYගත හැQ බවV ෙපෙනන සාVå EpයB පවා ෛව2 කථනය සහ ආග:ක
7චéඩhවය යන ෙදකම _මශKනයට හා නßපැව2මට ලV ~ ෙනාමැත. ෛව2 කථනය
ස;බ?ධෙය? ගh කල, [Eය ෙත=රාෙûරා අදාළ කරගැ[ම -Y? Oස්R; ජනතාව රඳවා
තබාගැ[මට ෙයාදාෙගන Eෙû. ෙමò අh අඩංÀවට ගැ[; හා රඳවා තබාගැ[;වR? පoව, ඒවා
ස;බ?ධෙය? අපVෂපා∞ _මශKනය `eව ෙනාමැE අතර, නßපැව2ෙ; කටl- සාථKකව Hමා කර
ෙනාමැත.25
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ආගම ඇදóෙ; හා _ශ්වාස දැ2ෙ; Hදහස PYබඳව _ෙශ්ෂ Hෙය=¨තවරයා . ලංකාව ස;බ?ධෙය?
මෑතක B Hth කළ තම වාතKාෙ0 ෙමෙස් H2Vෂණ කර Eෙû:

. ලංකාෙ0 [E රාOෙව? `ය®ම ෙදනාට ආගම ඇදóෙ; ෙහ= _ශ්වාස දැ2ෙ; Hදහස සහEක
කර B ඇතh, 7ාෙය=>කව ගh කළ ෙමම අïEවා`ක; ⁄VE _…ම සඳහා අ“ෙය=ග
Q9පයVම Eෙû. තම?ෙñ ආගම ෙහ= _ශ්වාස 7කට Q2ෙ;B ආග:ක o®තර කéඩාය;
√මාQ2;වලට Oîණ ෙදE; ඔë?ෙñ ආග:ක ස්ථාන ෙකෙල√මට ලV වන අතර ව?දනා
ෙමෙහය? වැH ඔë?ෙñ ආග:ක Fයාකාරක; රෙ≥ ජනතාව සහ බලධා2?ෙñ බාධා
පැ:ණ~;වලට ලV ෙ0. o®තර ආග:ක 7ජාව?ට අ®E? ආග:ක ස්ථාන ඉ}Q2ම eෂ්කර ~
ඇE අතර, අhතෙන=මEක ෙලස Hයම කළ Rයාප}ං◊ Q2ෙ; Hයමය? ෙහ්-ෙව? ඇතැ;
ආග:ක ස්ථාන ෙනාකැමැhෙත? ෙහ= වසා දම?නට `e~ Eෙû. ‘ආචාරධමK _ෙර=ô
අ?ද:? ආගමට හරවාගැ[ම’ ස;බ?ධෙය? වන සැක Pට අෙ?ක_ධ අවස්ථාවලB
7චéඩකා2 7හාරවලට Oîණ Bමටh අනÄාගමකට හරවාගැ[ම සඳහා ඔë?ට ඇE අïEය
√මා කරC ලැ මටh ෙර=මාC-කෙත=Rක ෙනාවන Fස්EයාH ආග:කï?ට `eව Eෙû.
lධකා© ජාEකවාB? _`? ජනවාගKික, ආග:ක හා අෙනth o®තර කéඩාය;වලට
එෙර9ව, _ෙශ්ෂෙය?ම Oස්R; ජනතාවට එෙර9ව }යh කර ඇE කලහකා2 වÄාපාර
ස;බ?ධෙය? _ෙශ්ෂෙය?ම සලQÅල ෙයාOකළ l- ෙ0.26

2018 }ගන `ew 7චéඩhවය ස;බ?ධෙය? ඔë?ෙñ x:කාව PYබඳව ස්වාôන _මශKනයV
`eQ2ෙ; 7EඵලයV වශෙය? ෙෆ්ස්´V ආයතනය ස;බ?ධ~; හා 7Eසංස්කරණ FයාවRයV
ආර;භ කර Eෙû.27 ඔë? . ලංකාව සඳහා 7EපhE කළමනාකuවt බඳවාගැ[මටh, පළO වතාවට
ඔë? `_Å සමාජය සම>? ස;බ?ධ~ෙ; FයාවRයV ආර;භ Q2මටh, 7චéඩhවය අëලවාúමට
හැQ කථනය ස;බ?ධෙය? ඔë?ට අන-u ඇඟ~ම සඳහා `_Å සමාජෙL හëÅකuව? සම>?
වැඩQ2මට ආර;භ Q2මටh, සමාජ මාධÄ භා_තය PYබඳව තuණ Pzස් ìîv Q2මටh, `ංහල හා
ෙදමළ භාෂාවR? `eෙකෙරන කථනය අôVෂණය සඳහා `ංහල හා ෙදමළ පzවතKකï?
බඳවගැ[මටh, තම 7ජා 7:∞? සමාෙල=චනය ආර;භ Q2මටh ෙයාO ~ Eෙû.

ආéßsම වÄවස්ථාෙ0 9වැH වග?Eෙය? පහත පz} _≤_ධාන සැල√ම -Y? ´iධාගමට වර7සාද
ලබාෙදï:

. ලංකා ජනරජය ´iධාගමට 7Oඛස්ථානය Pzනම?ෙ? ය. එෙහï? 10වැH වÄවස්ථාෙව?
සහ 14(1)(ඉ) ෙÕදෙය? `ය®ම ආග;වලට Pzනැෙමන අïEවා`ක; ආරVෂා කරෙදන
අතර, ´iධ ශාසනය oරVåත ෙකාට ෙප=ෂණය Q2ම රජෙL වගòම _ය lhෙh ය.28

Sathkumara (Sri Lanka)’ (1 May 2020) UN Doc A/HRC/WGAD/2020/8, at
www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session87/A_HRC_WGAD_2020_8_Advance_Edited_
Version.pdf.
26

UN OHCHR, ‘Report of the UN Special Rapporteur’ para 90 බල\න.

Article 1, ‘Assessing the Human Rights Impact of the Facebook Platform in Sri Lanka’, (2018) ෙöඛකයා
භාරෙΩ ෙගාËකර පවîවාෙගන යË ලැෙ¡.
27

28

^ ලංකා êජාතා\‚ක සමාජවාó ජනරජෙΩ ආí∑∏ම ව≠වස්ථාෙå 9වැv වග\uය.

ෙමම වග?Eය 9ස් ආéßsම වÄවස්ථාමය ව¿නාකමV පමණV ෙලස පැව∞ ෙනාමැත. බîතර
7ජාෙ0 ෛව2 අපරාධ සහ ෛව2 කථනය ප-uව?න? වර7සාද ස9තව Fයාකරන තhවයV සහ
වරදට දqව; ෙනාලැෙබන සංස්කෘEයV -ළ ඔë?ට වැජﬂමට අවසර B ඇE තhවයV -ළ එය, රෙ≥
සù~ සමාජ යථාථKෙL ෙකාටසV ෙලස පවEC ලැෙû. අෙනV අතට, ආග:ක o®තර කéඩාය;
_`? බîතර කéඩායෙ; ආගම _ෙ0චනාhමකව _æහ Q2මට 7කාශනෙL Hදහස සඳහා තම?ට
ඇE අïEය ෙයාදාගැ[මට කටl- කළ අවස්ථාව?9 B එම o®තර ආග:ක කéඩාය; සාමා¨කï?
අh අඩංÀවට ගැ[ම සඳහා [Eය ෙත=රාෙûරා අදාළ කරෙගන Eෙû. ආග:ක o®තර කéඩාය;
ෙවත `eකරන H?දාසහගත 7හාර ස;බ?ධෙය? න;දරා `¿න »ªකÅවාB ෙබෟiධ 9:නමV
Hදහස් Q2මට කටl- Q2ම සහ බîතර වාගKික-ආග:ක කéඩායම වරදට දqව; ෙනාලබන බවට
ඇE අදහස තවeරටh ශVEමh කර:? වාගKික lද සමෙL :Hමැu; ගණනාවකට වරදකu w හOදා
Hලධාzයt Hදහස් Q2ම -Y? ෙමම _ෂම වාගKික-ආග:ක යථාථKය තවeරටh උæ කරවï.

HෙදK් ශ

රජෙL ආයතන, සමාජ මාධÄ ෙ0}කා, 7ධාන ධාරාෙ0 මාධÄ සහ `_Å සමාජය ෙවත පහත HෙදK්ශ
ඉ}zපh කරC ලැෙû.

රජය හා එ9 ආයතන සඳහා

1. [Eය Fයාhමක කරන Hලධා2? ආéßsම වÄවස්ථාව ආරVෂා කරන බවටh [Eය හා
සාමය පවhවාෙගන යාෙ;B සහ ෛව2 අපරාධ `eකළ බවට ෙච=දනා ලැøව? අh අඩංÀවට
ගැ[ෙ; B ස්වාôනව හා අපVෂපා∞ව කටl- කරන බවh සහEක කරගැ[ම.

2. [Eය Fයාhමක කරන Hලධා2? සහ රජෙL Hලධා2? ආග:ක 7චéඩhවෙL ෙහ= ෛව2
කථනෙL Hරත ෙනාවන බව සහ ෙමò 7:∞? උÅලංඝනය ෙකෙරන ඕනෑම අවස්ථාවකB
අදාළ Hලධා2?ට එෙර9ව H` FයාමාගK ග?නා බව සහEක කරගැ[ම.

3. [EපE ෙදපාතKෙ;?-ව ස්වාôනව, අපVෂපා∞ව සහ ඵලදා« අ?ද:? ෛව2 අපරාධ හා
ෛව2 කථනය _මශKනය සහ නßපැව2ම `eකරන බව සහEක කරගැ[ම.

4. එම ìiගලï? †ජÄ පVෂෙL සාමා¨කï? ëවද, පාලKිෙ;?- ම?÷වu? ëවද, නැතෙහාh,
සමාජෙL වර7සාද ලh ෙවනh ෙකාටසකට අයh ව?නt ëවද, ෛව2 අපරාධවල හා ෛව2
කථනෙL Hරත w ìiගලï?ට ෙච=දනා ෙගාCකර නßපැව2ම `eෙකෙරන බව සහEක
කරගැ[ම.

5. ආග:ක 7චéඩhවය හා ෛව2 කථනය හා අදාළ වන [E ස;බ?ධෙය? අ≤කරණ
Hලධා2? හා [Eය Fයාhමක කරන Hලධා2? ìîv Q2ම සඳහා ආෙය=ජනය Q2ම.

6. [Eය Fයාhමක කරන ආයතන, [EපE ෙදපාතKෙ;?-ව සහ අ≤කරණ අමාතÄාංශය
ආග:ක ෙපළඹ~; මත `ew 7චéඩhවය සහ ෛව2 කථනය ස;බ?ධෙය? `eෙකෙර:?
පවEන _මශKනය හා නßකටl- PYබඳව සFයව ෙතාර-u ෙහYදරë කරන බව සහEක
කරගැ[ම.

7. ෙනාඉව√ම, ෙවනස්ෙකාට සැලòම, වාගKික ෙහ= ආග:ක ඒකාකෘEකරණය සහ ෛව2
කථනය 7`i≤ෙL ෙහලාදැòම.

සමාජ මාධÄ ෙ0}කා සඳහා

1. ස්වòය ෙ0}කාව? -ළ ඇE `ය®ම ෙප=ස්n දැª අôVෂණයකට ලVවන බව සහEක
කරගැ[ම

2. අදාළ ෙ0}කාෙ0 7ජා 7:∞? උÅලංඝනය හඹා යෑමටh අôVෂණයටh වඩාh වැª
කෘ∑ම ´i≤ ශකÄතාවයV ෙයද~මට ආෙය=ජනය Q2ම

3. `ංහල හා ෙදමළ භාෂාවR? වන ෙප=ස්n සහ එම භාෂාවR? කරන ෙකාෙම?n
අôVෂණය සඳහා ශකÄතා වධKනයට ආෙය=ජනය Q2ම

4. අ?තජKාලය ඔස්ෙස් වන ෛවරය≥ 7Eචාර දVවC වස් ඒවා 7මාණවh පz} රාOගත කර
ඇEබව සහEක කරගැ[ම සඳහා 7ජා 7:∞? නැවත Åසලකා බැúම හා සමාෙල=චනය.
5. `_Å සමාජය සහ මහජනයා සම>?, _ෙශ්ෂෙය?ම තuණ Pzස් සම>? සමාජ මාධÄ
ෙ0}කා වගòෙම? l-ව භා_තා Q2ම PYබඳව අඛéඩව ස;බ?ධ ~ වැඩQ2ම

7ධාන 7වාහෙL මාධÄ සඳහා

1. මාධÄ ආයතන ඔස්ෙස් o®තර ආග:ක කéඩාය; සහ අෙනth අවදාන;පා{
කéඩාය;වලට එෙර9ව ෛවරය වÄා™ත ෙනාකරන බව සහEක කරගැ[ම සහ
වාගKික ෙහ= ආග:ක කéඩාය; ස;බ?ධෙය? සෘණාhමක ඒකාකෘ∞?
ෙබදාහැ2ෙම? වැලòම.

2. . ලංකාෙ0 වාගKික, ආග:ක සහ සමාජ __ධhවය _කාශය වන වැඩසටහ? -ළ,
7කාශයට පh කරන ìවh හා RP -ළ PYp° වන බව සහEV අකරගැ[ම.

`_Å සමාජය සඳහා

1. ෛව2 කථනය හා ආගෙම? ෙපළﬂ `eකරන 7චéඩ Fයා යන ෙදකම ස;බ?ධෙය?
_මශKන `eQ2ම හා නßපැව2ම PYබඳව ෙපාú`ය, අ≤කරණ අමාතÄාංශය හා [EපE
ෙදපාතKෙ;?-ව ඇ-® රාජÄ Fයාධරï? සම>? අඛéඩව ස;බ?ධ ~ම.

2. ආගෙම? ෙපළﬂ `eකරන 7චéඩ Fයා PYබඳ `eෙකෙරන _මශKනවල තhවය සහ ෛව2
කථන ස;බ?ධෙය? `eකරන අh අඩංÀවට ගැ[; PYබඳව ෙතාර-u ලබාගැ[මට
ෙතාර-u ලබාගැ[ෙ; පනත }>? }ගටම භා_තා Q2ම.29

3. අ?තජKාලය හරහා `eවන ෛව2 කථනය }>? }ගටම අôVෂණය සහ ෙසායාග?නා
කuv හැQතාV eරට ෙබදාහැ2ම.

4. ඔë?ෙñ 7ජා 7:∞? ෙයාදාගැ[ම ස;බ?ධෙය? සහ `ංහල, ෙදමළ, ඉං–` යන භාෂා
-ෙන?ම එම 7:∞? අôVෂණය ස;බ?ධෙය? ෙෆ්ස්´V සහ අෙනth ෙ0}කා සම>?
අඛéඩව ස;බ?ධ ~ම.

5. අ?තජKාලෙL ෛව2 කථනයට _uiධ ෙදසට }ෙවන HමKාණÖú 7E-ආඛÄානයV පල
Q2මටh, `තාමතා ෙබාu 7චාර `eQ2මට අ“ෙය=ග Q2මටh, වාගKික, ආග:ක හා
ස්÷ìuෂ සමාජභා~ය හා අෙනth ඒකාකෘE ◊රස්ථාපනයට අ“ෙය=ග Q2මටh සමාජමාධÄ
-ළ අ?තගKතය HමKාපකï?ට ìîv ලබාBම සඳහා ආෙය=ජන Q2ම.

6. ෙෆ්ස්´V වැH ෙග=úය ෙ0}කා සම>? ස;බ?ධ~ම Pkස සහ තම යහ පzචය? හා ලැø
අhදැò; ෙබදාහදාගC Pkස, ආ`යාC කළාපෙL හා අෙනth කළාපවල `_Å සමාජ
ස?ධාන සම>? හëÅ~ම.

ෙÑ සÑබ\ධෙය\ වන NCEASL Çලkæම බල\න: ‘Religious Freedom Violations in Sri Lanka: Responses of
Law Enforcement Authorities and the Judiciary’, 2020.
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