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பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—-

வல்

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

2015 ෙපබරවාරි 02වන සඳුදා
2015 ெபப் வாி 02, திங்கட்கிழைம
Monday, 02nd February, 2015
—————————————–

අ. භා. 2.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. කථානායකතුමා [ගරු චමල්
රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி.ப. 2.00 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர்
அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 2.00 p.m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිෙව්දන

(மாண் மிகு
ல
மன் கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

Hon. Speaker, I move,
“That the Business of Parliament be exempted at this day’s sitting
from the provisions of Standing Order No. 7 and the motion agreed
to by Parliament on 09.07.2010”.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්

அறிவிப் க்கள்

பாரா

ANNOUNCEMENTS

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවීම

பாரா

மன்ற அ

BUSINESS OF THE PARLIAMENT

மன்றத்ைதக் கூட்டல்

(மாண் மிகு ல

SUMMONING OF PARLIAMENT

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

“That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00
p.m. on Thursday, February 05th, 2015”.

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවීෙම් ගැසට් නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මහ ෙල්කම්වරයා විසින් දැන් සභාවට කියවනු ලැෙබ්.

අනතුරුව පහත සඳහන් ගැසට් නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ
ෙල්කම් විසින් කියවන ලදී :

அதன்ேமல் பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகம் பின்வ ம்
வர்த்தமானி அறிவித்தைல வாசித்தார்:
Whereupon the Secretary-General of Parliament read the following
Gazette Notification:

“

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය
අති විෙශෂ
අංක 1899/45 – 2015 ජනවාරි මස 30 වැනි සිකුරාදා - 2015.01.30

I වැනි ෙකොටස: (I) වැනි ෙඡදය - සාමාන

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා.

රජෙය් නිෙව්දන
කථානායකතුමාෙග් නිෙව්දනය
2015 ෙපබරවාරි මස 02 වැනි සඳුදා ප. ව. 2.00ට ශී ලංකා පජාතාන්තික
සමාජවාදී ජනරජෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීමක් කැඳවීම
අගාමාත තුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 14 වැනි ස්ථාවර
නිෙයෝගය අනුව 2015 ෙපබරවාරි මස 02 වැනි සඳුදා අ. භා. 2.00ට රැස්වන ෙසේ
පාර්ලිෙම්න්තුව මා විසින් කැඳවන ලද බව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක
තැන්පත් චමල් රාජපක්ෂ වන මම ෙමයින් දැනුම් ෙදමි.
චමල් රාජපක්ෂ,
කථානායක .

”

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(රජෙය් බලයපිට පසිද්ධ කරන ලදී)

2015 ජනවාරි මස 30 වැනි දින,
ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට්.

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය
යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

අග විනිසුරු ධූරය සම්බන්ධව ගරු අගාමාත තුමා
කළ පකාශය
பிரதம நீதியரசர் பதவி பற்றிய மாண் மிகு பிரதம
அைமச்சாின கூற்

STATEMENT MADE BY HON. PRIME MINISTER ON OFFICE OF
CHIEF JUSTICE

[අ.භා. 2.04]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු කථානායකතුමනි, මා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත භාර දී
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ඇති පහත සඳහන් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මම සභාවට ඉදිරිපත්
කරනවා:
"ගරු අගාමාත තුමා විසින් 2015 ජනවාරි 30වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව
හමුෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද අග විනිසුරු තනතුර සම්බන්ධ විෙශේෂ පකාශය
විවාද කළ යුතු යැයි ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි."

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය පිළිබඳව ජනමාධ
හරහා ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් කරන ලද වැරදි කරුණු කිහිපයක්
නිවැරදි කිරීමට මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාෙග් අවසරය
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඔබතුමාට මතක ඇති 2015.01.30වැනි දා අගාමාත තුමා
එතුමාෙග් පකාශය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂයට සම්බන්ධ
පක්ෂ නායකයින් සහ මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාම "එය එදිනම
විවාදයට ගන්න, එෙහම නැත්නම් අඩුම ගණෙන් එක
කථිකෙයකුටවත් ෙම් පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමට අවසර ෙදන්න"
කියා එක හඬින් ඉල්ලා සිටියා. ගරු කථානායකතුමනි, අපට එම
අවස්ථාව ෙනොලැබුණු නිසා අපි නැවතත් ඔබතුමාෙග්
පධානත්වෙයන් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පවත්වලා, එම පක්ෂ
නායක රැස්වීෙම්දී එහි ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත්
කරලා අපට ෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටියා. ඒ
අවස්ථාෙව්දීත් අපි කිව්වා, අඩු තරමින් 2015 ෙපබරවාරි 02වැනි
දාවත් අපට ෙමම විවාදය ලබා ෙදන්න කියලා. නමුත් පක්ෂ නායක
රැස්වීෙම්දී සභානායකතුමා ෙහෝ රජය ෙවනුෙවන් කිසිෙවකු ඊට
යහපත් පතිචාරයක් දැක්වූෙය් නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු
අගාමාත
රනිල්
විකමසිංහ
මැතිතුමා කියා සිටියා,
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවසරය ලැෙබනවා නම් ෙමම විවාදය
ෙපබරවාවරි 02වැනි දාට ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව
මමත්, ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාත් වහාම
ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා ෙම් විවාදෙය් ඇති වැදගත්කම
පිළිබඳව එතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කළාම එතුමා කිව්වා, "කිසි
පශ්නයක් නැහැ, ෙපබරවාරි 02වැනි දා ෙම් විවාදය පවත්වන්න
පුළුවන්" කියලා. ඒ නිසා අපට අද ෙමම විවාදයට අවස්ථාව සලසා
දීම පිළිබඳව මම පළමුෙවන්ම අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ අවස්ථාව සලසා
දුන්ෙන් එතුමායි. එතුමා අෙප් සෑම රැස්වීමකදීම අපට කියලා
තිෙබනවා, "විෙව්චනය කරන්න, අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්
ෙපන්වලා ෙදන්න, ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ" කියලා. ඒ
නිසා අපට එම කාර්ය භාරය ඉටු කිරීමට එතුමා ලබා ෙදන
සහෙයෝගයත් අපි විෙශේෂෙයන්ම අගය කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පකාශ කරන්නට කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත්
කරන ලද ෙම් දීර්ඝ පකාශෙය් කාරණා ෙදකක් සඳහන් ෙවනවා.
එක් කාරණයක් තමයි ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝග කියාදාමය ෙදෝෂ
සහිතයි, සමස්ත කියාවලිෙය්ම කිසිදු වලංගුභාවයක් තිබුෙණ් නැහැ
කියන එක. ඒ වාෙග්ම, හිටපු අගවිනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කිරීමට
ජනාධිපතිවරයා නීති විෙරෝධී හා හිතුවක්කාර තීරණයක් ෙගන
ඇත කියලා කියනවා. ඒ වරද නිවැරදි කරන්නට නම්, කළ
යුත්ෙත් ෙමන්න ෙම් ආකාරයටයි කියලා නීති සංගමය වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමාට උපෙදස් දුන්නාය කියනවා. ඊට අමතරව,
ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා බලන්න
ගියාය,
අගමැතිතුමා බලන්න ආවාය කියලා මහා වැල්වටාරම් රාශියක්
කියලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙමතැනට ආෙව් ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්මයාට කෙඩ් යන්න ෙනොෙවයි. විපක්ෂය කටයුතු කරන්ෙන්
පතිපත්තියක් අනුවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පරමාධිපත යට පහර
ෙදන ෙකොට, එය බාල්දු කරන ෙකොට, අපි නිෙයෝජනය කරන
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ ෙගෞරවය ආරක්ෂා කර ගැනීම විපක්ෂෙය්

280
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් යුතුකමක් හා වග කීමක් ෙවනවා. ඒ
වග කීම ආණ්ඩු පක්ෂයටත් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව මම
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ෙම් ෙගන එන
තර්කය අලුත් තර්කයක් ෙනොෙවයි. එදා ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝග
ෙයෝජනාව විවාද කරන අවස්ථාෙව්දී වර්තමාන සභානායක
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා ෙම් කියන තර්කය මතු කළා. ඒ
තර්කය මතු කරන ලද අවස්ථාෙව් එවකට අෙප් කාරක සභාෙව්
හිටපු මෙග් මිත, ගරු ෛවද රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා 2013
ජනවාරි 11වන දින පළවූ හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 650
යටෙත් ෙමන්න ෙමෙහමයි කිව්ෙව්:
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින, එනම් 2013.01.11වන දින න ාය පතෙය්
පැහැදිලිවම ෙම් ෙයෝජනාව තිෙබනවා. බලන්න, හතරවන පිටුව. එහි
සඳහන්ව තිෙබන්ෙන් ෙමෙසේයි:
"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
අගවිනිශ්චයකාර ධුරෙයන් ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා
ෙවත පාර්ලිෙම්න්තු ෙයෝජනා සම්මතයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107 (2) ව වස්ථාව පකාර ෙයෝජනාව, -"

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඒ
අවස්ථාෙව් තවදුරටත් ෙමෙසේ කිව්වා:
"ඊට වඩා ෙමොකක්ද? ෙම් ෙයෝජනාව. ෙයෝජනාව හරියට කියවා ගන්නවා.
[බාධා කිරීම්] කසිප්පු නඩු කථා කළාට හරි යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
කසිප්පු නඩු කථා කළාට වැඩක් නැහැ."

ෙමන්න ෙමෙහම කියලා ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමාත් අපට
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය දුන්නා. එතුමා කියා සිටියා ෙම්ක
ව වස්ථානුකූලයි, ෙමතැන වැරැද්දක් ෙවලා නැහැ කියලා.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ
ෙද්ශීය ෛවද අමාත තුමා)

හා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

ඔබතුමා ඒෙක් ඉතුරු ෙකොටසත් කියවන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නැහැ, නැහැ. අන්තිම දක්වාම කියවලා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්]
ගරු කථානායකතුමනි, අතීතය ෙපොඩ්ඩක් මතක් කිරීම
පමණයි මා ෙම් කෙළේ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා ෙමොකද
කෙළේ? ෙම් සභාෙව් භාරකාරයා වශෙයන් ඔබතුමා ෙමෙහම
කිව්වා:
"යම් තීන්දුවක් ෙදද්දි ස්ථාවර නිෙයෝග, ඊට ෙපර සිදුවූ ආකාරයන් පිළිබඳව
ෙසොයලා, විශ්ෙල්ෂණය කරලා, හිතලා බලලා තමයි මම තීරණයක්
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම විනාඩි 10කට සභාව අත්හිටුවලා ඊට පස්ෙසේ
ඇවිල්ලා තීරණයක් කියන්නම්."

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන් පසුව ඔබතුමා පැමිණ ගරු
සභාවට ෙමන්න ෙම් තීරණය ඉදිරිපත් කළා:
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"ගරු ඇමතිවරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, අදාළ ස්ථාවර නිෙයෝග හා
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් පතිපාදන මම අධ යනය කර බැලුෙවමි.
ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මා ෙවත මන්තීවරුන්
අත්සන් ෙකොට ලබා ෙදන ලද ෙයෝජනා සම්මතයට අමතරව අලුත්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි බව මම පකාශ කරමි.
දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ෙහොඳින් අධ යනය කර බැලීෙම්දී
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත්ෙත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2)
ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව වස්ථාව සහ 78(අ) ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් බව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙකොට ඇත.
තවද, ෙමම ෙයෝජනාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉහත සඳහන්
විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර ෙචෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂණය
ෙකොට එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඔප්පු වී ඇතැයි විෙශේෂ
කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු ලැබුවෙහොත් ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අගවිනිශ්චයකාර පදවිෙයන් ගරු
ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ
රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම
සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි
සඳහන් වන බැවින් ෙමම ෙයෝජනාෙව් පරමාර්ථය ඉතා පැහැදිලි වන අතර,
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2) ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3)
ව වස්ථාව පකාර ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අද දින න ාය පතෙය්
අඩංගු කර ඇති ෙයෝජනාව පමාණවත් වන බව මම පකාශ කරමි.
එම නිසා අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 ෙයෝජනාව දැන් ඡන්ද
විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් කරමි."

දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්? ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලි
නිෙයෝගයක් දීලා -තීන්දුවක් දීලා- ඡන්දය විමසා තමයි ෙම්
ෙයෝජනාව සම්මත කරලා යැව්ෙව්. අද අභිෙයෝගයට ලක් කරලා
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා එදා දුන්න තීන්දුවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කථානායකවරයකු දුන් තීන්දුවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදී
අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්ද?
ගරු කථානායකතුමනි, අපට මතකයි, විෙශේෂෙයන්ම
අධිකරණය මඟින් ෙමවැනිම යම් යම් තහනම් නිෙයෝග ෙගන ආ
අවස්ථාෙව්දී එදා අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඉතා ෙහොඳ
Ruling එකක් දුන්නු බව. එහිදී එතුමා ෙමෙසේ සඳහන් කර
තිෙබනවා. Column No. 1033 of Hansard of 20th June, 2001
states, I quote:
“At page 277 citing the case of Stockdale V. Hansard 1839, 9A&E 1
the same judge observed,… ‘Lord Denman says at page 114:
whatever is done within the walls of either assembly must pass
without question in any other place.’"

ෙමම සභාව තුළ තීරණය කරපු ෙදයක් ෙම් සභාෙව් බිත්ති
හතරට පමණක් සීමා වනවා. එයින් පිටත කිසි ෙකනකුට එය
අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න බැහැ. ෙම්වා තමයි පාර්ලිෙම්න්තු
ඉතිහාසෙය් ඉතා පැහැදිලිවම තිෙබන තත්ත්වයන් ගරු
කථානායකතුමනි. ෙම්වා අමු-අමුෙව් උල්ලංඝනය කරලා
තිෙබනවා. අෙප් අගාමාත තුමා හැම ෙවලාෙව්ම කියන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑය, පාර්ලිෙම්න්තුවට වැඩි
බලතල ෙදන්න ඕනෑය කියලායි. එෙහම කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තිෙබන බලතල උදුරා ෙගන, සූරා ෙගන, ඒවා විනාශ කිරීමට ෙම්
රජය ෙම් වාෙග් කටයුතු කරනවා. මට කනගාටුයි. ඉතාම
කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ judgment එෙක්ම ෙමෙසේත් සඳහන්
වනවා. I quote:
“Patterson, J. said….'Beyond all dispute, it is necessary that the
proceedings of each House should not be liable to examination
elsewhere.’"
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පාර්ලිෙම්න්තුවක් තුළ, ෙම් සභාවක් තුළ සිදු වන ඒ
කියාදාමයන් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතට ගිහින් ෙසොයා
බලන්නට, ඒවා ෙවනස් කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැයි කියලා
කියනවා.
මූලිකව ගරු අගාමාත තුමාෙග් පකාශය පිළිබඳව නිවැරැදි
නීති තත්ත්වය, ඒ ෙයෝජනාව සම්මත කිරීම පිළිබඳ නීති තත්ත්වය
ගැන බලමු. අපි හිතමු, ෙයෝජනාව වැරැදියට සම්මත කළාය
කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය ෙමොකක්ද? ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ යම් ෙදයක් වැරැදියට
සම්මත කළත්, එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් නිවැරැදි කරනවා
විනා එයින් පරිබාහිරව නිවැරැදි කිරීෙම් අයිතියක් නැහැ ගරු
කථානායකතුමනි. ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන නීතිය. නීතිය,
යහ පාලනය ගැන අද කථා කරනවා නම් ෙම් රෙට් නීතියට ගරු
කරන්න ඕනෑ; ඒ යහ පාලනයට ගරු කරන්න ඕනෑ.
අගාමාත තුමාෙග් පකාශෙය් කියනවා, ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්මයා ජනාධිපතිතුමාෙග් නිවසට පාන්දර 2.00ට ආවාය
කියලා. අපි දන්ෙන් නැහැ, ආවාද, නැද්ද කියලා. ඒවා පසුව සිදු
වුණු ෙද්වල්. එතුමා ඒ තනතුරට සුදුසු නැත්නම් නීත නුකූලව
impeachment එකක් ෙගෙනන්න. එෙහම ෙගනැල්ලා එතුමාව
අස් කරන්න. එෙහම නැතුව ෙම් විධියට නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදි බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි. By an act of
the Executive, you cannot nullify a decision of the
Legislature. ඒ කියන්ෙන් නීති සම්පාදකයා විසින් ගනු ලබන
තීරණය විධායකයාෙග් හස්තෙයන් කිසි විටකත් යටපත් කරන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙසේ කරනවා නම් ඒක ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල බාල්දු කිරීමක්, හීන කිරීමක්, යට
කිරීමක්. විපක්ෂය වශෙයන් අපි අද මූලිකව විරුද්ධ වන්ෙන්,
අන්න ඒ කාරණයටයි.
ඒ වාෙග්ම ෙම්කට මූලික ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවුද?
According to the doctrine of "null and void", it can only be
done by a court of law, not by the Executive.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමා
30ෙවනි දින කළ පකාශෙයන් ඉතා පැහැදිලිවම ෙප්නවා ෙම්
බළල් අත කාෙග්ද කියලා. ඒක ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙනොෙවයි.
උපුල් ජයසූරිය මහත්මයාෙග් බළල් අත තමයි ෙම් කියාත්මක
වුෙණ්. ෙම්ක ආරම්භ කෙළේ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා. එතුමා
කියනවා, ''ජනවාරි 26ෙවනි දා නීතිඥ සංගමෙය් ෙජ ෂ්ඨ
සාමාජිකයින් මට දැනුම් දුන්ෙන්' -ජනාධිපතිතුමාට කිව්ෙව්ත්
නැහැ.- 'පත්වීම නීත නුකූල ෙනොවන නිසා ෙමොහාන් පීරිස් මහතා
වහාම ඉල්ලා අස් විය යුතු බවයි. ඒක නීතිඥ සංගමෙය් මතය
බවයි" කියලා. ඊළඟට කියනවා, "නීතිපතිවරයා විමසීෙමන්
අනතුරුව ෙම්ක තීන්දු කළා" කියලා. ෙකෝ නීතිපතිතුමාෙග්
opinion එක? නීතිපතිතුමා සද්භාවෙයන් තීන්දුවක් දුන්නා නම්,
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ, නීතිපතිතුමාෙග් ඒ
මතය. නීතිපතිතුමාෙග් මතය binding නැහැ. එෙහම තිබුණා නම්
අපට ඒක බලන්න පුළුවන්. ෙමොකක්ද ෙම් දීලා තිෙබන මතය
කියන කාරණය අපට බලා ගන්නට පුළුවන් ෙවයි ගරු
කථානායකතුමනි.
එතැන ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ නිසාම දැන් නීතිඥ සංගමෙය්
අය ඇවිල්ලා උසාවිෙය් අනිකුත් විනිශ්චයකාරවරුන්ව එළවනවා.
ෙමන්න යහ පාලනය; ෙමන්න rule of law. ෙම්කද ෙම් රෙට්
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්? නීතිඥ සංගමය අද ෙම්
කරෙගන යන කියා කලාපය තුළින් ෙම් රෙට් නීතිය කැලෑ නීතිය
බවට පත් කරනවා.
ඒ
වාෙග්ම
සමහර
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ
ගිහින්,
ෙද්ශපාලනඥයින් උසි ගන්වලා, පාෙද්ශීය සභාවල සභා රැස්වීම්
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ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

පවත්වන විට ඔළු ෙපොඩි කරනවා; ගහනවා; කුඩු කරනවා. ෙමන්න
ෙම් යහ පාලනය ෙග්න්නටද ෙම් රෙට් ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන්? ඒ
නිසා අපි විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ, අද ෙමන්න ෙම් ආකාරෙය්
නීතිෙය් වල් වැදීමක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව. නීතිෙය් වල් වැදීමක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාට ෙම් විධියට ලණු දීලා,
වැරදි නීති තර්ක ඉදිරිපත් කරලා, බලපෑම් කරලා තමයි ෙම් වැඩ
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඉදිරියටත් Constitutional
Court එකක් ඕනෑ නැහැ; ව වස්ථාදායක උසාවියක් ඕනෑ නැහැ.
උපුල් ජයසූරිය මහත්මයායි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ
නීතිඥ කණ්ඩායමකුයි Bar Association ෙබෝඩ් එක ගහෙගන නීති
උපෙදස් ෙදනවා, ෙම්ක කරන්න ඕනෑ ෙම් විධියට කියලා.
එතෙකොට රජය ඒක කියාත්මක කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් ෙසෝචනීය තත්ත්වය
පිළිබඳව අපි අවදිෙයන් සිටින්නට ඕනෑ. ඒ නිසා, ෙම්ක වැරදියි;
නීතිඥ සංගමය දුන්නු උපෙදසක් මත කළ කියාව වැරදියි; නීතිඥ
සංගමය දුන්නු උපෙදස වැරදියි. ෙම් රෙට් අද ෙම් ආකාරෙයන්
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි ඉතාමත්ම කනගාටුවට පත් ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම අද රට පුරා අෙප් පාක්ෂිකයින්ට සිදු කරන හිරිහැර
තුළින් අපට ෙපනී යන්ෙන් නීතිෙය් වල් වැදීම නිසා ඇති ෙවලා
තිෙබන අලුත් තත්ත්වයයි. අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ පිළිබඳව
දන්වලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයින්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරන වැරදි වැඩ ගැන විෙශේෂෙයන්ම
නීතිය හා සාමය භාර අමාත වරයා තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියට
කරන්ෙන් නැති බව අපට ෙප්නවා. වත්තල සිද්ධිය එයට ඉතා
ෙහොඳ උදාහරණයක්. ඒ නිසා අෙප් කණ්ඩායම තීරණය කරලා
තිෙබනවා මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා කිස්තියානි
ආගමික කටයුතු අමාත තුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට. එහිදී අපි ඉදිරිපත් කරනවා, ෙම්
රෙට් අෙප් පාක්ෂිකයින්ට සිදු වූ ඒ කාරණා පිළිබඳව ෙපොලීසිෙය්
නිහඬවීම සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සංවිධායකයින්ෙග්
කියාකාරිත්වය කියන කරුණු පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම අද අෙප් ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පමුඛ සාමාජිකයින් භිය ගැන්වීම සහ තැති
ගැන්වීම සඳහා විවිධ උපකම ෙයොදනවා. ඒවා පිළිබඳව අපි
10ෙවනි දා පවත්වන විවාදෙය්දී ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉදිරිපත්
කිරීමට කටයුතු කරනවා, ෙම් විවාදය සඳහා අපට ලබා දී ඇත්ෙත්
සීමිත කාල සීමාවක් නිසා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද දින, -මම දන්ෙන් නැහැ
ඔබතුමාට දැන්වූවාද කියලා-අෙප් තිස්ස අත්තනායක පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීතුමා අත් අඩංගුවට අරන් තිෙබනවා. එතුමාව, අත් අඩංගුවට
අරන් තිෙබනවා.
සාමාන සම්පදාය වන්ෙන්, යම් මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට
ගන්නවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් කථානායකතුමාව දැනුවත්
කිරීෙමන් පසුව අත් අඩංගුවට ගැනීමයි.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன )

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, 1994 දී මාව අත් අඩංගුවට
ගන්නෙකොට එදා හිටපු කථානායකතුමා කිව්වා එතුමාව දැනුවත්
කිරීමට කිසිදු අවශ තාවක් නැහැ කියලා. ඒ ආකාරයට එදා
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් මා අත් අඩංගුවට ගත්තා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එදා හිටපු කථානායකතුමා තීන්දුවක් දුන්නා, එතුමාට දැනුම්
දීම අවශ නැහැ කියලා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Parliament (Powers and Privileges) Act එෙක් තිෙබනවා,
පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට මන්තීවරයකුව අත් අඩංගුවට ගන්න
බැහැ කියලා. ඒ පිළිබඳව යම් සම්පදායක් තිෙබනවා. [බාධා
කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා -

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
රාජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர்)

மற் ம்

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Power and Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, මා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ අමාත තුමනි, ඔබතුමාෙග්
රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, අපරාධ ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණාම ඒ
ෙචෝදනාව මත අත් අඩංගුවට ගන්න එපා, ඒ සම්බන්ධව
කථානායකතුමාෙගන් අවසරයක් ගන්න ඕනෑ කියලා සඳහන් කර
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමාව දැනුවත් කරලා - [බාධා කිරීමක්]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එෙහම සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේ පැහැදිලි කරන්න.

ෙකොෙහේද

කියලා

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔබතුමා Committee on Privileges එකට ආවා ෙන්.
ඔබතුමාට සිදු වුණු අෙහේනි ගැන කල්පනා කරලා ඒ ෙවලාෙව්
ඔබතුමා ඔය තර්ක ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ ෙන්. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා තත්ත්වය ඉතාමත් පැහැදිලියි. අද යහ
පාලනය ගැන කථා කරන අය එම යහ පාලනය වචනයට පමණක්
සීමා කරන්ෙන් නැතිව කියාෙවනුත් ෙපන්වන්න කියලා ඉල්ලා
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(Mr. Speaker)

යහපාලනය කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ කාලෙය් වැරැදි
කළා කියලා දැනුත් වැරැදි කරන එක හරිද? [බාධා කිරීම්]

- மின்வ

ෙයෝජනාව
මන්තීතුමා.

ස්ථීර

කිරීම,

ගරු

ෙජෝන්

ෙසෙනවිරත්න
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ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම්
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති
පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා මතු කරපු රීති පශ්නයට
මම පිළිතුරක් ෙදන්නම්. 1971 දී මාව අත් අඩංගුවට ගත්තා. එදා
ගරු කථානායකතුමාට ෙනොදන්වා තමයි මා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්.
ඒ ෙවලාෙව් ගරු ඩබ්ලිව්. දහනායක මැතිතුමා සහ ගරු පින්ස්
ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඒ පශ්නය මතු කළා. ඒ පශ්නය මතු කරපු
ෙවලාෙව් හිටපු කථානායක ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මැතිතුමා, එෙසේ
කෙළේ ඇයිද කියලා පශ්න කළා. එය වැරදි බව කියා සිටියා.
මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගන්නෙකොට සම්පදායානුකූලව ඒ බව
කථානායකවරයාට දැන්විය යුතුයි කියලා එතුමා පකාශ කළා.
ඒවා වාර්තාගත ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, හැන්සාඩ් වාර්තාව අර ෙගන බලන්න.
1994 දී එදා හිටපු කථානායකතුමා ෙම් ගරු සභාවට වාර්තා කර
තිෙබනවා, මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා
කථානායකතුමාෙගන් කිසිම අවසරයක් ගන්නට අවශ වන්ෙන්
නැහැ කියලා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වශෙයන්
ෙමය අප සියලු ෙදනාටම වැදගත් වන කරුණක්. අපි ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් සිටින්නට පුළුවන්; විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින්නට පුළුවන්.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ගන්නා තීන්දුව පකාශයට පත්
කෙළොත් එය අෙප් ඉදිරි අනාගතයට ෙහොඳයි. පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගන්නවා නම් ඒ පිළිබඳ ඔබතුමාව
දැනුවත් කරනවා නම් තමයි වඩාත් ෙහොඳ කියන එක තමයි මෙග්
අදහස. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ලබා ෙදනවා නම්,
එතෙකොට හිටපු කථානායකවරුන්ෙග් තීන්දු අපට අදාළ වන්ෙන්
නැහැ කියලා මා හිතනවා.
ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන්
අධ යනය කරලා අපට යම්කිසි කියා පිළිෙවතක් පිළිබඳව දැනුම්
ෙදන්න. ෙමොකද අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් පශ්නසහගත
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක්
කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එක තමයි මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස. ඒ
සම්බන්ධෙයන් අපට තීන්දුවක් ලබා ෙදන ෙලස ඉතා
ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පසුගිය
කථානායකතුමන්ලා
ෙම්
පිළිබඳව
දක්වපු
නිෙයෝගයන්, උපෙදස් අධ යනය කරලා පසුවට ඒ පිළිබඳව
පැහැදිලි උපෙදසක් ලබා ෙදන්නම්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කථානායක ධුරෙය් සිටින
කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් දීත් ෙපොලීසිය විසින් අවස්ථා ෙදකකදී මා අත්
අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ අවස්ථාවලදී ඔබතුමාව
දැනුවත් කිරීමකින් ෙතොරව තමයි ෙපොලීසිය මාව අත් අඩංගුවට
ගැනීමටත්, අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් කටයුතු කරලා
තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, තිස්ස අත්තනායක හිටපු
අමාත තුමාව අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙබොරු ලියවිලි කූට ෙල්ඛන- ඉදිරිපත් කිරීම යටෙත්යි. ඔහු විසින් නිර්මාණය
කරන ලද, ඔහු විසින් ෙහොරට [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු
කාරණයට අදාළවයි මම කථා කරන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙකටිෙයන් දැනුම් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමා ඒ සම්බන්ධව තීන්දුවක් ෙදයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන් දැන් බලය අතට ගන්න හදන්ෙන්. [බාධා
කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ගරු කථානායකතුමනි, එතෙකොට
ඒ අන්දමට එදා කටයුතු කර තිෙබනවා. අද අධිකරණයට ඉදිරිපත්
කිරීමට අදාළව ෙචෝදනා ලබපු ගරු තිස්ස අත්තනායක
මන්තීතුමාව කූට ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීෙම් ෙචෝදනාව මත තමයි
අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order?
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මම ඒ සම්බන්ධෙයන් කිව්වා, ඒ පිළිබඳව පසුව දැනුම්
ෙදන්නම් කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළා
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ඔබතුමා අත් අඩංගුවට ගන්න ෙකොට කථානායකවරයාට දැනුම්
දුන්ෙන් නැහැ කියලා. මම ඒ අවස්ථාෙව්දී ලංකාෙව් ෙනොහිටපු එක
නම් ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමාට ඒ බව දැනුම් දීලා
තිෙබනවා. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය්ම එෙහම ඒවා දැනුම් දුන්නා.
අපි ඒ ගැන පසුව බලමු.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නිසි තීන්දුවක් ගන්න; නිසි
නිෙයෝගයක් ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ගැන ෙහොඳ නිෙයෝගයක් ෙදන්නම්.
මීළඟට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත තුමා.
[අ.භා. 2.28]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් සාකච්ඡා කරන විෂයයට අදාළ
තීන්දුව, ඒ කියන්ෙන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය නැවත අග
විනිශ්චයකාර ධුරයට පත් කිරීෙම් තීන්දුව ගත්ෙත් ඇත්ත
වශෙයන්ම අප ෙනොෙවයි. කවුද ඒ තීන්දුව ගත්ෙත්?

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කවුද උපෙදස් දුන්ෙන්?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කවුරු උපෙදස් දුන්නත්- [බාධා කිරීම්] කවුරු උපෙදස් දුන්නත්
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා අවසාන වශෙයන් ෙම් තීන්දුව
ගත්ෙත් කවුද කියලා. [බාධා කිරීම්]

එෙක්ත්, රූපවාහිනිෙය්ත් කරපු කථාව අහෙගන සිටියා නම්, එහි
ෙම්කට උත්තරය තිෙබනවා. මම ඒ කථාවට පැය ෙදකක් තිස්ෙසේ
සවන් දුන්නා. ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙව් ෙම් උත්තරය තිෙබනවා
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා විපක්ෂ නායකතුමනි. ෙමොකක්ද ගරු
ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්? එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුෙණ්
ෙත්රීම් කාරක සභාව පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්ය කියලා තමයි
ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

උපෙදස් දුන්ෙන් කවුද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

උපෙදස් ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිතුමාම කිව්වා ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා
කම්කරු සබඳතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி மற் ம்
ெதாழில் உற கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice
and Labour Relations)

උපෙදස් ඕනෑ නැහැ ඒකට.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කවුරු උපෙදස් දුන්නත් අවසාන තීරණය ගන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමායි. [බාධා කිරීම්] එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? [බාධා
කිරීම්] එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ජනවාරි මාසෙය් 11වන දා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුෙණ් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත්
කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්ය කියලා එතුමා කිව්වා. ඔබතුමාට මතක ඇති
- [බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

පත් කරන ලද ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් ආෙයත් පත් කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද?

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ )

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe )

එතුමාව ෙනොමඟ යවලා- [බාධා කිරීම්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම්ක දැන දැන, ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත් කවුද කියලා දැන දැනම
නිකම් බබ්බු ෙවන්න හදනවා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා
බබ්බු ෙවන්න හදනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒ වචනය ඉල්ලා අස් කරගන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක රෑ 8.00 වන කල් සාකච්ඡා කරන්න
ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙපෙර්දා අෙප් ජනාධිපතිතුමා ITN

ඉතින් ඒක තමයි. කවුද ෙගනාෙව් ෙයෝජනාව? අපිද
ෙගනාෙව්? තමුන්නාන්ෙසේලායි ෙගනාෙව්. [බාධා කිරීම්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

You can give a reply later. [බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එදා ඒ ෙයෝජනාව ෙගනාපු ෙවලාෙව් එතුමා ඡන්දයත් දුන්නා.
එතුමා කථාවකුත් කළා. එදා 11වන දා එතුමා කථා කළා.
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන හිටපු
ඇමතිතුමාෙග් කථාව. ඒක කියවන්න. එහිදී එතුමා ඡන්දය දුන්නා
ඒකට. [බාධා කිරීම්] ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඔබතුමා ෙත්රුමක්
නැති කථා කියන්න එපා.
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ෙම් ෙයෝජනාෙව් යටි අරමුණ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ජනාධිපතිතුමාට ෙදොස් කීමයි. ඔබතුමාෙග් අදහසත් ඒකයි;
ජනාධිපතිතුමාට ෙදොස් කියන එකයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා
ජනාධිපතිතුමාට ෙදොස් කියන්නයි ෙම්ක ෙගනාෙව්. වාසුෙද්ව
මැතිතුමා, අෙප් විමල් වීරවංශ මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමාට මඩ
ගහන්න - [බාධා කිරීම්] එෙහම ෙනොෙවයිද? [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඔව්, ඔව්.
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

දැන්, ගරු මන්තීවරු ෙදෙදෙනක් කථා කරනවා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, මට වරපසාද පශ්නයක් නඟන්න
තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ෙමොකක්ද වරපසාද පශ්නය?

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ඔබතුමන්ලා බබ්බු ෙවන්න හදනවා ෙන්. ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්
අපිද? කවුද ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්? [බාධා කිරීම්] ෙමතැන බබ්බු
ෙවන්න හදනවා. ෙතොත්ත බබාලා. [බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, මට රීති පශ්නයක් නඟන්න තිෙබනවා.

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා අපි බබ්බු කියලා. ඒ
වචනය ඉල්ලා අස් කරගන්න ඕනෑ. බබ්බු නැහැ ෙමහි.
මන්තීවරුයි ඉන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් බබ්බු
ෙකොෙහේ ඉන්නවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ වචනය ඉල්ලා
අස් කරගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ඒක ඉල්ලා අස් කරගන්න
ඕනෑ. බබ්බු ෙනොෙවයි ෙම් ඉන්ෙන්; මන්තීවරුයි.

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මන්තීතුමා රීති පශ්නයක් නඟනවා.

ෙමොකක්ද ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

බබ්බු ෙවන්න හදනවා. ෙතොත්ත බබාලා.

මම එය ඉල්ලා අස් කරගන්නවා.

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

රීති පශ්නයක් නඟනවා ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මන්තීතුමා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හරි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කථාව කරෙගන
යන්න.

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, මට වරපසාද පශ්නයක් නඟන්න
තිෙබනවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

රජයත්, නීතිඥ සංගමයත් ජනාධිපතිතුමාව ෙනොමඟ යවලා[බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා-

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, 2013 ජනවාරි මාසෙය් 11වන දා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්දයක් තිබුණා. අපි බලන්න ඕනෑ ඒ ඡන්දය
ෙදන ෙකොට මන්තීවරුන්ෙග් අරමුණ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා.
What was the intention of the legislation? ෙමොකක්ද ඒ
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්? 2013 ජනවාරි මාසෙය් 11වන දා න ාය
පතෙය් සඳහන් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ඔක්ෙකෝම
සඳහන් කරලා එහි අවසාන වශෙයන් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්,
"...පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ඉහත
නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපි, ..... ෙයෝජනා
කර සිටිමු." කියලායි.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

අපි ජනාධිපතිතුමාට ෙනොෙවයි ෙදොස් කියන්ෙන්, රජයටයි.

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

ඒ ඉහත නම් සඳහන් මන්තීවරු කියන්ෙන් කවුද?
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

You can speak later. ඇත්තටම එදා පාන්දර තුන වන ෙතක්
ෙම් ෙයෝජනාව විභාග කළා. ඒ අවස්ථාෙව් සියලු ෙදනා නිදිමෙත්
හිටිෙය්. ඒක ෙන් ඇත්ත. එවකට ආණ්ඩුවට බහුතරය තිබුණු නිසා
ෙමොකක් ෙහෝ දමා ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරමුය කියන මතෙය්
තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම එදා ආණ්ඩු පාර්ශ්වය හිටිෙය්.
ජනාධිපතිතුමා එදා අයිටීඑන් එෙක්, ජාතික රූපවාහිනිෙය් කිව්වා,
"2013 ජනවාරි මාසෙය් 11 ෙවනි දා සම්මත වුෙණ් ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්" කියා. ඒක ඇත්ත. මම දන්ෙන්
නැහැ, ෙම් වැරැද්ද කවුරු ෙකරුවාද කියා. නීතිඥ මහත්වරු
ෙකරුවාද, ෙවන කවුරුවත් ෙකරුවාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ආපස්සට හරවන්න බැහැ, අපි ඡන්දයට දමමු." කියා. මම
ඔබතුමාට ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "ඡන්දයට දාලා පශ්නය විසඳනවා
නම්, බහුතරය තිබුණු පළියට විවාදයක් ෙමොකටද?" කියන
කාරණය. ෙම්ක පැහැදිලි වැරැද්දක්. එදා ජනාධිපතිතුමා ජාතිය
අමතනෙකොට කිව්ෙව්, "එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුෙණ්
ශිරානි බණ්ඩාරනායක ඉවත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි,
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්." කියා. ඒක
ඇත්ත. ෙම් වාර්තා බැලුවාම එය සක් සුදක් ෙසේ පැහැදිලියි. ෙම්ක
කවුරු ෙකරුවාද කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. පාන්දර තුන වන ෙතක්
පිටු එක්දහස් ගණනක් අධ යනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි එදා
ෙම්වා ෙපන්වා දුන්නා. මම නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාට
කියනවා, රෑ අට වන ෙතක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්ක කථා කරන්න
ඕනෑ නැහැ කියා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා ෙන්,
ජනාධිපතිතුමා. එතුමාෙගන් අහන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා
අහන්න බයයි. [බාධා කිරීම්]

ඉදිරිපත් කෙළේ සභානායකතුමා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

සභානායකතුමනි, ඔබතුමා තමයි ඉදිරිපත් ෙකරුෙව්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය
ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා එදා තීන්දුවක්
දුන්නා. ඒ තීන්දුවට විරුද්ධවයි අද ෙම් කථා කරන්ෙන්. ගරු
කථානායකතුමාෙග් තීන්දුවකට විරුද්ධව ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට කථා කරන්න බැහැ ෙන්?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒකටත් පිළිතුරු දීලා ඉන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නැඟිටලා
කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි
ඉහත නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපි, ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව අනුව ෙයෝජනා කරමු." කියා. ඡන්දය ෙදනෙකොට
අරමුණ වන්ෙන් ෙමොකක්ද? අරමුණ එන්ෙන් ෙයෝජනාෙවන්.
උසාවියට ගියාම වුණත් පනතක් සම්මත වුණාම අපි කථා
කරන්ෙන් අරමුණ ගැනයි. What is the intention of the
legislation? ෙමොකක්ද අරමුණ? අරමුණ වුෙණ් ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කිරීම. ගරු කථානායකතුමනි, එදා ෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් වුණාම මම ඔබතුමාට කිව්වා, "ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරියට
අරෙගන යන්න බැහැ." කියා. මම ඔබතුමාට එෙහම කිව්ෙව්
නැද්ද? පසුව ඔබතුමා අපව ඔබතුමාෙග් කාමරයට අඬගහලා එදා
අපට කිව්වා, "ෙම්ක දැන් දුරදිග ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්, ෙම්ක

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

මට විනාඩියක් ෙදන්න. ෙම් විවාදය අපි ලබා ගත්ෙත් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කරලායි. එතුමා කිව්වා, "ෙම්ක
විවාද කරන්න, කිසිම පශ්නයක් නැහැ." කියා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

විවාද කරන්න. නමුත්, මම පුන පුනා කියන්ෙන් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අග විනිශ්චයකාර ධුරෙය් නැවත ස්ථාපිත
කරන්න පියවර ගත්ෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොෙවයි, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කියලායි. එතුමා එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිද්ධ ෙවච්ච
ෙද්වල් දැක්කා. ෙම් වාර්තා බැලුවාම, ඒ වාෙග්ම අපි ඉදිරිපත්
කරපු තර්ක දිහා බැලුවාම එතුමාට ෙපනුණා, එදා විශාල වැරැද්දක්
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග
විනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් නැතිව ෙත්රීම්
කාරක සභාවක් පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් සම්මත කරලා එතුමිය
ඉවත් කරන්න පුළුවන්ද? අනික් එක, ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග
විනිශ්චයකාරතුමියෙග් සමු ගැනීෙම් උත්සවය එදා පැවැත්වූවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගත් තීරණය සාධාරණ වන්ෙන් ඒකට
පිළිගැනීමක් තිෙබනවා නම්. එදා ජනාධිපතිතුමා ගත් තීරණය මුළු
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයම පිළිගත්තා. මුළු ඇපැල් අධිකරණයම
පිළිගත්තා. නීතිඥ මහත්වරු සියයට 99.9ක්ම පිළිගත්තා.
අධිකරණ ෙසේවා සංගමෙය් සියලු විනිශ්චයකාරවරු ඒක
පිළිගත්තා. Ultimately, what is important is whether this
decision is accepted by the members of the legal fraternity.
ඒ තීරණය සියලු ෙදනාම වාෙග් පිළිගත්තා. මම හිතන හැටියට එදා
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙකරුෙව් අෙප් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
සභානායකතුමා. එතුමාට කවුරු උපෙදස් දුන්නා ද මම දන්ෙන්
නැහැ. හැබැයි, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අග විනිශ්චයකාර
ධුරයට පත් කරන්න තීරණය ගත්ෙත් අපි ෙනොෙවයි, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමායි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ තීරණයට ආෙව්, එදා
2013 ජනවාරි 11වන දා අපි ඉදිරිපත් කළ නීති තර්ක එතුමා
කිෙයව්වායින් පසුවයි. එදා විශාල වැරැද්දක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන
බව එතුමාට ෙත්රුණා. ඒකයි එතුමා එදා ජාතික රූපවාහිනිෙය්
කිව්ෙව්. ෙම් කාරණය මීට වඩා තර්ක කරන්න අවශ නැහැ කියා
මම හිතනවා. එම නිසා මෙග් කථාව මම ෙමතැනින් හමාර
කරනවා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා
ෙමම විවාදය සම්බන්ධ සමහර කරුණු හරියට අනාවරණය කෙළේ
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, මම අවධානය ෙයොමු කරවනවා-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

You can reply later.
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)
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ලද විෙශේෂ පකාශෙයන් පැන නඟින කරුණු සම්බන්ධෙයන් සහ
ඒවාට අදාළව ෙම් විවාදෙය්දී කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට මම
සූදානම් ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මට ලැබී තිෙබන
කාලය මිනිත්තු 10ක් නිසාත්, මෙග් පකාශය යතුරු ලියන පිටු 9ක්
දක්වා දිෙවන නිසාත් මෙග් කථාව අවසානෙය්දී ෙම් සම්පූර්ණ
පකාශය සභාගත කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත තුමා ෙම් ගරු සභාෙව්
කරන ලද පකාශය පදනම් කර ෙගන තමයි ෙම් විවාදය
පැවැත්ෙවන්ෙන්. එම නිසා ෙමහිදී මෙග් අවධානය ෙයොමු
කරන්ෙන්, එතුමාෙග් පකාශෙයන් පැන නඟින කරුණු
සම්බන්ධෙයන් සහ ඒ පැන නඟින කරුණුවලට තාර්කික
පදනමක් මත පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීමටයි. ඒ අනුව, එතුමා මූලික
වශෙයන් මතු කළ කාරණය ෙමන්න ෙම් ආකාරයට
සම්පිණ්ඩනය කර මා ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම හා ෙත්රීම් කාරක සභාව පත් කිරීම
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107.(3) සහ ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.
අනුව සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එම ෙයෝජනාෙව් දීර්ඝ වශෙයන්
කරුණු සඳහන් ෙවනවා. එතුමා කළ පකාශෙය්දී ඒක ෙකොටස්
ෙදකකට ෙබදුවා.

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

No. මට අවශ ෙම් කාරණාව පැහැදිලි කරන්නයි. [බාධා
කිරීම්] Sir, I rise to a point of Order.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Point of Order එක ෙමොකක්ද?

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු කථානායකතුමනි, එදා ඒ සාකච්ඡාෙව්දී, ඒ ෙයෝජනාව
ස්ථිර කළ අවස්ථාෙව්දී ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා හිටපු
ඇමතිතුමා-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාට කථාවක් තිෙයනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී -

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මට කථාවක් නැති නිසා මා ෙම් කාරණය මතු කෙළේ. [බාධා
කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම නම් පසුව -[බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි. ගරු ඒ.ඩී. සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මන්තීතුමා.
[අ.භා. 2.39]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත
රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා විසින් පසු ගිය 30වන දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන

එකක් තමයි ෙයෝජනා සම්මතය. ෙත්රීම් කාරක සභාෙව්
නිර්ෙද්ශ වාර්තාවත් එක්ක ඉදිරිපත් කළාම ඊට සමගාමීව සිදු
වන්නා වූ ෙයෝජනා සම්මතය. ඒෙක් මුල් ෙකොටස තමයි මන්තීවරු
117 ෙදෙනකු විසින් අත්සන් කර ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම්
විමර්ශනය කිරීම සඳහා ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කළ යුතුය
කියන ෙකොටස. ෙම් ෙයෝජනාෙව් ෙම් ෙකොටස් ෙදකම තිෙබනවා.
ඒ අනුව තමයි 2013 ජනවාරි මාසෙය් 11වන දා ඡන්දය විමසන
අවස්ථාෙව්දී සභාව කල් තබා ෙම් සියලුම කරුණු සලකා බලා
ගරු කථානායකතුමාෙග් අවසාන තීරණය දැනුම් දුන්ෙන්. ෙම්
ඡන්ද විමසීම කරන්ෙන් කුමටද? ඡන්ද විමසීම කරන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු කමිටුෙව් වාර්තාව පදනම් කර
ෙගන ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් මසක කාලයක් දීලා, මසක
කාලය අවසන් වුණායින් පස්ෙසේ විවාද කර ෙම් සභාෙව් ඒ
ෙයෝජනාව සම්මත කිරීම සිදු කරන නිසා.
ඊළඟට, ගරු අගාමාත තුමාෙග් කථාව අරෙගන එහි මුල්
ෙකොටස බැලුවාම ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, -එතුමා
කියනවා- ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීම සඳහා නැවත ඡන්ද
විමසීමක් කරන්න අවශ ෙවන්ෙන් නැහැ කියා. එතුමාෙග්
කථාෙව් ෙදවන පිටුෙව් හතරවන ෙඡ්දෙය් ඉතාමත් පැහැදිලිව
සඳහන් ෙවනවා, "නිරායාසෙයන්ම සිදු වන්නක්" කියා. ඒ
කියන්ෙන් ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.(2) යටෙත් ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කිරීම නිරායාසෙයන්ම සිදු වන්නක්. "එෙසේ කිරීම
සඳහා ෙවනමම ෙයෝජනාවක් අවශ ෙවන්ෙන් නැහැ" කියා
තිෙබනවා. ෙම්, එතුමාෙග් පකාශෙය් එක තැනක කියන
කාරණයක්. එෙසේ කියන ගමන්, ෙම් ෙයෝජනාව ෙකොටස් ෙදකක්
හැටියට අරෙගන, එතුමාෙග් පකාශෙය් 4වන පිටුෙව් කියා
තිෙබනවා, ෙදවන ෙකොටස කියාත්මක ෙවලා නැහැ; ඒ නිසා
අවසාන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුෙව්ත් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත්
කිරීම සඳහාය කියලා. එතෙකොට එතුමාම කියනවා,
නිරායාසෙයන්ම කමිටුව පත් ෙවනවාය කියලා. ඊට පසුව
එතුමාෙග් පකාශෙය් අවසාන භාගෙය්දී නැවත කියනවා, ෙත්රීම්
කාරක සභාවට තමයි අවසාන ඡන්ද විමසීම කෙළේ කියලා. ඒ
අනුව ගරු අගාමාත තුමාෙග් පකාශෙය්ම තැන් ෙදකක කරුණු
පරස්පර විෙරෝධී ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මම දීර්ඝ වශෙයන් ඊළඟ කරුණු
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. කරුණු හැටියට පමණක් කියනවා. මම
ෙදවන කාරණය කියන්නම්. ෙත්රීම් කාරක සභාව සමන්විත වූෙය්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 6 ෙදෙනක් සහ විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් 4 ෙදෙනකුෙගන්. ෙමම ස්ථාවර කාරක සභාව
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විපක්ෂය පිළිගත්තා. ඒ නිසා තමයි විපක්ෂය ෙත්රීම් කාරක
සභාවට සහභාගි වුෙණ්. ෙම් ෙත්රීම් කාරක සභාව හිටපු අග
විනිසුරුතුමිය සහ නීතිඥ කණ්ඩායමත් පිළිගත්තා. ඒ නිසා තමයි ඒ
අය දින තුනක් ෙත්රීම් කාරක සභාව ඉදිරියට ආෙව්. හැබැයි ඉන්
පසුව ඒ අය ආෙව් නැහැ. එයින් ඉවත් ෙවලා ගියා. ඒ සමඟම
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුත් ඉවත්ව ගියා. නමුත් ෙත්රීම් කාරක සභාව
දිගටම පවත්වාෙගන ගියා. එෙහම නම් ෙත්රීම් කාරක සභාව
ස්ථාපනය වූ බවත්, ෙත්රීම් කාරක සභාව පිළිගන්නා බවත්
විපක්ෂය සහ අගතියට පත් පාර්ශ්වය කියන ඒ ෙදපාර්ශ්වයම
පිළිගත්තා. එෙහම නම් ෙමොකටද අපි ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත්
කරන්න නැවතත් අවසාන ඡන්ද විමසීමක් කරන්ෙන්? එයින්ම
ගම මාන ෙවනවා, අවසාන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වූෙය් ෙම්
නිර්ෙද්ශය -වාර්තාව- ඉදිරිපත් කරලා ඒ වාර්තාව ෙම් ගරු සභාෙව්
ෙයෝජනා සම්මතය කිරීම සඳහා බව.
ඊළඟ කාරණය තමයි, ගරු අගාමාත තුමාෙග් කථාෙව් 4වන
පිටුෙව් සඳහන් කරනවා, ස්ථාවර නිෙයෝග 78.අ (6) යටෙත්
වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ කියා. ඒක
එතුමාෙග් පකාශෙය් සඳහන් ෙවනවා. එෙහම නම් ගරු
කථානායකතුමනි, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමාෙග්
සභාපතිත්වෙයන් තිබූ ෙත්රීම් කාරක සභාෙව්, ඔබතුමාෙග් කාර්ය
මණ්ඩලය සකස් කළ, 2012.12.08 දිනැති පාර්ලිෙම්න්තු පකාශන
මාලා අංක 187 ෙවළුම I හා ෙවළුම II කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒක
වාර්තාව ෙනොෙවයිද? ගරු අගාමාත තුමා කියනවා, වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ කියා. ඒක වාර්තාවක් ෙනොෙවයි නම්
පාර්ලිෙම්න්තු පකාශන මාලා අංක 187 ෙවළුම I හා ෙවළුම II
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා මම පශ්න කරනවා. මම උපුටනයන්
ගන්ෙන් ඒවායින්මයි.
ඊළඟට, ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙම් සඳහා නියමිත ආකාරෙයන් පියවර
අරෙගන තිෙබනවා. ඊළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 78(අ) අනුව
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාෙව් ෙම් ෙකොටස් ටික අඩංගු ෙවනවා.
(1)

ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීම.

(2)

එම ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් තීරණය අනුව වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කිරීම.

(3)

නිර්ෙද්ශ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
එම
වාර්තාෙව්
ෙයෝජනාවක් සම්මත කිරීම.

(4)

එම ෙයෝජනා සම්මතය ස්ථාවර නිෙයෝග 78 (අ) 7 අනුව
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත කථානායකතුමා විසින් දන්වා
යැවීම.

ෙම් සියලු කරුණු සැලකිල්ලට අරෙගන තමයි
කථානායකතුමාෙග් අවසාන තීන්දුව පකාශ කරලා ඉන් පසුව ඡන්ද
විමසීම සිදු කරනු ලැබුෙව්.

නිසා ගරු අගාමාත තුමා 30වැනි දා කරපු පකාශය මත එළඹිය
හැකි නිගමන ෙමොනවාද?
(1)

ගරු අගාමාත තුමාට ෙමම පකාශය කිරීමට පදනම් වූ
ෛනතික හා ෙසසු කරුණු උපකල්පන මත සිය
පාණ්ඩිත ය හුවා දැක්වීමට නීති විශාරදයින් යයි කියා
ගන්නා අය විසින් ෙහෝ නීතිඥ සංගමය නිෙයෝජනය
කරමින් සිය මතය තහවුරු කර ගැනීමට මුල සිටම
උත්සාහ දැරූ පිරිසකෙග් බලපෑමට යටත්ව ගනු ලැබූ
තීරණ සාධාරණීකරණය කිරීමට කරන ලද පකාශයක් බව;

(2)

ගරු අගාමාත තුමාෙග් ෙමම පකාශය තුළම පධාන
කරුණ සම්බන්ධෙයන් එනම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා
සම්මතයක් සිදු වූවාද යන්න සහ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්
107 (2), 107 (3) හා ස්ථාවර නිෙයෝග 78 (අ)
සම්බන්ධෙයන් පරස්පර විෙරෝධයක් ඇති බව;

(3)

මා ඉහතින් දැක්වූ කරුණු හා තර්ක මත 43වන අගවිනිසුරු
ඉවත් කිරීම හා 44වන අගවිනිසුරු පත් කිරීම ආණ්ඩු කම
ව වස්ථාවට එකඟව සිදු ෙකොට ඇති බව;

(4)

එම නිසා අග විනිසුරු ධුරය හිස්ව ෙනොතිබුණි යන තර්කය
පතික්ෙෂේප කරනු ලබන බව;

(5)

එම නිසා 2015.01.29 ෙහෝ ආසන්න දිනක දී 43
අගවිනිසුරු නැවත ෙසේවයට පැමිණ විශාම යාම
සම්පූර්ණෙයන්ම විධි විෙරෝධී හා ව වස්ථා විෙරෝධී බව;.

(6)

කියා දාමය ෙම් අයුරින් වන නිසා 45වන අගවිනිසුරු පත්
කිරීම ද යමකුට ව වස්ථානුකූල ද යන්න පශ්න කිරීෙම්
හැකියාවක් ඇති බව;.

(7)

44 වන අගවිනිසුරු ධුරය දරමින් 2013.01.13 දින සිට
2015.01.28 දින දක්වා ෙදන ලද තීරණ, නිෙයෝග පශ්න
කිරීමට ලක් වනු ඇත. ආණ්ඩු කම ව වස්ථාෙව් 119(2)
මඟින් අගාමාත තුමාෙග් පකාශය අනුව "නිර්බල
ෙනොවන්ෙන්ය" යන්න පිළිගත ෙනොහැකි බව;
ෙහේතුව 119(2) වන ව වස්ථාව කියවන්න ඕනෑ, 119(1)
වන ව වස්ථාවත් එක්කයි.
ෙශේෂඨ
් ාධිකරණය මඟින් පමණක් කළ යුතු ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව අනුව අර්ථ නිරූපණ ඇතුළු ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 118 වන ව වස්ථාෙව් ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය්
අධිකරණ බලය, එෙසේ බලය නැති අය විසින් කියාත්මක
කළාද යන පශ්නය මතු වන බව.
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙනොමඟ යවා ඇති බව;
අනාගතෙය් යම් දිනයක ෙමම සමස්ත කියා දාමයම එනම්
ගරු අගාමාත තුමාෙග් පකාශය හා ඊට පදනම් වූ කරුණු
ව වස්ථාදායකය විසින් හා ෙශේෂඨ
් ාධිකරණය විසින් නැවත
සමාෙලෝචනයකට ලක් කිරීමට ඉඩ ඇති බව;
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර භාවය අභිෙයෝගයට ලක් කර
ඇති බව;
ගරු අගාමාත තුමාෙග් පකාශය 44වන අගවිනිසුරු
ෙමොහාන් පීරිස් සම්බන්ධෙයන් ද්ෙව්ශ සහගතය, ව ාජය,
සාවද ය. එය එම පකාශෙය් අන්තර්ගතෙයන් ද එම
පකාශෙය් 5වන පිටුෙව් 4වන ෙඡ්දෙය් සඳහන්
අන්තර්ගතෙයන් ද, එම පකාශෙය් 5වන පිටුෙව් 4වන
ෙඡ්දෙය් සඳහන් 2015.01.21 දින ජනාධිපති ෙල්කම්ෙග්
දැනුම් දීම අනුව ෙමොහාන් පීරිස් මහතා සම්බන්ධෙයන් වූ
සඳහන පරස්පර විෙරෝධි වී ඇති බව;
තම පකාශය අනුව, අග විනිසුරු ධුරය හිස්ව තිබුණා නම්,
44වන අග විනිසුරුට ඉල්ලා අස්වැන්නැයි කීෙව් ඇයි ද
යන්න;
ෙමොහාන් පීරිස් මහතාෙග් හැසිරීම අග විනිසුරු ධුරයට
ෙනොගැලෙප් නම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2) වන
ව වස්ථාව යටෙත් කටයුතු කළ හැකිව තිබුණු බව;
ෙමොහාන් පීරිස් මහතාෙග් හැසිරීම එෙලස නම් තානාපති
ධුරයට සුදුසු වූෙය් ෙකෙසේද යන බව?

(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

ඊළඟට, 43වන අග විනිසුරුතුමිය ධූරෙයන් ඉවත් කිරීෙම්
පටිපාටිය ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2), 107(3) සහ ස්ථාවර
නිෙයෝග 78(අ) අනුව සිදු ෙවලා තිෙබනවා. කිසිම ෙදෝෂයක් නැහැ.
ඊළගට, එම ෙයෝජනා සම්මතෙය් තීරණය ස්ථාවර නිෙයෝග
78(අ)(7) අනුව ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත දන්වා යවා තිෙබනවා.
ඒකත් නිවැරදිව සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එම දැන්වීම අනුව හිටපු
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 107(2) යටෙත් 43 වන අග විනිසුරුතුමිය ධූරෙයන්
ඉවත් කර තිෙබනවා. ඒකත් ව වස්ථානුකූලව කර තිෙබනවා.
ඊළඟට, 2013.01.13 දින වන විට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග
විනිසුරු ධූරය හිස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හිස් වූ ධූරයට 44වන අග
විනිසුරු ෙමොහාන් පීරිස් මහතා විධිමත්ව පත් කර තිෙබනවා. ඒ

(13)

(14)

(15)
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ඒ අගාමාත තුමාෙග් පකාශය අනුවමයි.
(16) 43වන
අග
විනිසුරුතුමියෙග්
ස්වාමි
පුරුෂයා
සම්බන්ධෙයන් පශ්න කෙළේ ෙවනින් කවුරුවත් ෙනොව,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ නිෙයෝජ
අමාත ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමායි. එය ෙවළුම
208, 2012.05.23 දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු 952-960
තීරුවල සඳහන් ෙවනවා.
(17) 44වන අග විනිසුරු ෙලස ෙමොහාන් පීරිස් මහතා හැර
ෙවනත් අයකු පත් වූෙය් නම් තත්ත්වය ෙකෙසේද? ඒත්
ෙමෙසේම ද? එෙසේ ෙනොෙව් නම් ෙවනස් වන්ෙන්ද යන බව;
ඒ පශ්නයටත් තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිතුරු ෙදන්න.
(18) ෙමම රජය අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය බලපෑමක් කර
තිෙබනවා. ෙමය ෙපොෙරොන්දු වූ යහපාලනය යන බව;
(19) ගරු අගාමාත තුමා, හිටපු අග විනිසුරු ෙනවිල්
සමරෙකෝන් මහතා ඉවත් කිරීෙම්දී විමර්ශනය අතරතුර
එතුමාට ඉල්ලා අස්වීමට පසු බිම සැකසූ සිය
පූර්වගාමීන්ෙග් ආදර්ශය ලබා ෙගන එය අසාර්ථක වූ විට
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙනොමඟ යවා විධායක බලය
පාවිච්චි කර ඇති බව සමස්ත පකාශය කියවූ විට පැහැදිලි
වන බව;
ඉතිහාසෙය්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
විනිසුරුවන්ට
එෙරහිව
උද්ෙඝෝෂණය කර අත් දැකීම් ඇති පක්ෂයක ඉහත දැක්වූ ෙලස
තමන් විසින්ම පත් කළ අගවිනිසුරු ෙනවිල් සමරෙකෝන් මහතා
ඉවත් කිරීමට ගත් පියවර නැවත සිහි ගන්වමින් ඔවුන් තමන්ෙග්
අතීතය ෙවනස් කිරීමට සූදානම් නැති බවත් අධිකරණය බිය
ගන්වා, ජනතාව බිය ගන්වා ෙගන යන එදා ධර්මිෂ්ට පාලනය
ෙවනුවට අද යහපාලන කඩතුරාවවට මුවා වී ෙගන යන පාලනයක
ආරම්භය සනිටුහන් කළ බව ගරු අගාමාත තුමාෙග් පකාශෙයන්ම
සනාථ කර ඇති බව අවසාන වශෙයන් පකාශ කරමි.
ගරු කථානායකතුමනි, මා මුලින් සඳහන් කළ පරිදි මෙග් ෙම්
කථාවට අදාළ ලියැවිල්ල සභාගත* කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
[අ.භා. 3.26]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත තුමා)

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

(නිවාස
டைமப்

හා

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමය, ෙම් රෙට්
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ෙක්න්ද කර ගත් කටයුතු ගණනාවක්
පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙමොෙහොත. මම මතක් කරන්නට කැමැතියි,
ෙමොන්ෙටස්කිව් කියන ව වස්ථාදායක ක්ෙෂේතය පිළිබඳ
දාර්ශනිකයාෙග් බලතල පංගු කිරීෙම් න ාය කියාත්මක වුෙණ්
ව වස්ථාදායකය, විධායකය, අධිකරණය අතර පැහැදිලි බලතල
ෙබදීමක්, බල තුලනයක් කියාත්මක කරලා පජාතන්තවාදය
ශක්තිමත් කිරීෙම් දර්ශනයක් මත බව. ඒක තමයි ඒ
ෙමොන්ෙටස්කිව් දාර්ශනිකයා ෙලෝකයාට ඉදිරිපත් කෙළේ.
ස්වාධීන අධිකරණයක් පැවැත්වීම අතිශයින්ම වැදගත්
කාරණාවක්. ඒ වාෙග්ම වටිනා කාරණාවක්. අධිකරණෙය්
ස්වාධීනත්වය පජාතන්තවාදෙය් පදනමට අතිශයින්ම වැදගත්
වනවා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් 10වැනි අග විනිශ්චයකාර ශීමත් ෙජරාඩ්
ෙබනන් මැතිතුමා ෙමෙහම කියනවා.

“Judicial independence does not exist to serve the
judiciary; nor to serve the interests of the other two
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branches of government. It exists to serve and protect not
the governors but the governed”.
"අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පවතිනුෙය් අධිකරණයට ෙසේවය
කිරීම පිණිස ෙහෝ ආණ්ඩු කමෙය් අෙනකුත් අංශ ෙදකට ෙසේවය
කිරීම පිණිස ෙනොව, එය පවතිනුෙය් පාලකයාට වඩා පාලිතයා
ෙවත ෙසේවය සලසමින් ඔහු ආරක්ෂා කිරීමටය"
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107 වන
ව වස්ථාවට අනුව විනිශ්චයකරුවන් පත් කරන්න පුළුවන්; ඉවත්
කරන්න පුළුවන්. 2012 ෙනොවැම්බර් පළමුවැනි දා මන්තීවරු 117
ෙදෙනක් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, එවකට සිටි අග
විනිශ්චයකාරවරියට විරුද්ධව. එෙලස ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත්
කරලා ෙනොවැම්බර් 06වැනි දා එය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය
පතයට ඇතුළත් කරලා, ෙනොවැම්බර් 14 වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තු
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළා. ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ. යටෙත්
ෙචෝදනා 14ක් ඉදිරිපත් කරලා, එයින් තුනකට එවකට සිටි
අගවිනිසුරුවරිය වැරදිකාරිය බවට පත් කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභා වාර්තාව 2012 ෙදසැම්බර්
08වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා. 2013 වර්ෂෙය්
ජනවාරි 10වැනි දා, 11වැනි දා ඒ කරුණ විවාදයට ගත්තා. විෙශේෂ
කාරක සභාව පත් කිරීමට ගත් ෙයෝජනාව එදා පාර්ලිෙම්න්තුව
සම්මත කළා. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් කරන්න තිබුෙණ් එය
ෙනොෙවයි. අග විනිශ්චයකාරවරිය ඉවත් කිරීම ඉලක්ක කරගත්
ෙයෝජනාවක් ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් විය යුතුව තිබුණා.
විෙශේෂෙයන්ම එදා අනුගමනය කළ කමෙව්දය අතිශයින්ම ෙදෝෂ
සහිතයි.
ස්ථාවර නිෙයෝගවල 78ආ. (5) සහ (6) ෙදස බලන ෙකොට ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුව පාර්ලිෙම්න්තු
සභාවට එදා ඉදිරිපත් වුෙණ් වාර්තාව පමණයි. නමුත් ෙම් ස්ථාවර
නිෙයෝගවල තිෙබනවා, සාක්ෂිත් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑය කියලා.
මම හිතන හැටියට එදා දින තුන, හතරක දිවා රෑ කියාවලිය තුළ
සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට බැරි වුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ගරු
කථානායකතුමා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු එකී
ෙයෝජනාව විධිමත්ව ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ්
නැහැ. ෙමන්න ෙම් ෙදෝෂ සහිත තත්ත්වය නිසා පැහැදිලිවම එදා
ස්ථාවර නිෙයෝග උල්ලංඝනය වුණා. ඒ වාෙග්ම, එදා කියාත්මක
වුණු කියාවලිය ව වස්ථා විෙරෝධී කියාවලියක්, ස්ථාවර
නිෙයෝගවලට
පටහැනි
වූ
කියාවලියක්
නිසා,
අග
විනිශ්චයකාරවරිය ඉවත් කිරීම අපි කිසිෙසේත්ම එදා පිළිගත්ෙත්ත්
නැහැ, අද පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ, ෙහට දවෙසේ පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ.
එවකට ගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශිරානි
බණ්ඩාරනායක අග විනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කෙළේ, ව වස්ථා
විෙරෝධී පදනමක් තුළ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අමු අමුෙව්
උල්ලංඝනය කරලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අමු
අමුෙව් උල්ලංඝනය කරලා.
අද අපට ඇෙහනවා,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතරභාවය
රකින්න
ඕනෑ,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ෛවරීත්වය රකින්න ඕනෑ කියලා කථා
කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියාකාරකම් ෙවනුෙවන් ස්ථාවර
නිෙයෝග තිෙබනවා. උත්තරීතරයි, උත්තරීතරයි, උත්තරීතරයි
කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග උල්ලංඝනය කරන්නට
පාර්ලිෙම්න්තුවට හැකියාවක් තිෙබනවාද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
එෙහම කියා කරන්න පුළුවන් ද?
ගරු කථානායකතුමනි, ෛනතික පිරුළක් තිෙබනවා, Lex
non a rege est violanda - the law must not be violated even
by the King” - "නීතිය රජු විසින් පවා උල්ලංඝනය ෙනොකළ
යුතුයි" කියලා. ෙම්වා ෙලෝකය පුරාවට කියාත්මක ෙවන
ෛනතික සම්පදායයන්. අපි එක එක්ෙකනාට හිතුමතයට,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණාය කියලා, රෙට්
පළාත් සභා බලය තිබුණාය කියලා අපට ඕනෑ ඕනෑ විධියට
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හැසිෙරන්නට බැහැ. [බාධා කිරීම්] එෙලස හැසිරුණු ගුණාංගයන්
තුළ, එෙලස හැසිරුණු රටාව තුළ අද විවිධ පුද්ගලයන්ට ඒ
හැසිරීම් රටාෙව් ඵල විපාක අත්විඳින්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.

(Hon. Members)

ගරු කථානායකතුමනි, මට කුතුහලයක් තිෙබනවා, ෙම්
ව වස්ථා විෙරෝධි කියාවලිය, ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව
කියාත්මක වුණු කියාවලිය එදා පාලක පක්ෂය -ආණ්ඩු පක්ෂයඅවෙබෝධ කර ගත්ෙත් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. ඒ ෙනොහැකියාවද,
අනවෙබෝධයද, ව වස්ථාෙව් පතිපාදන පිළිබඳව ෙනොදැනුවත්කමද,
කියවීෙම් ෙනොහැකියාවද, සාක්ෂරතාවෙය් යම් කිසි ඌනතාවක්ද?
එෙහම නැත්නම් ආඥාදායකත්වය උපෙයෝගි කරෙගන,
ඒකාධිපතිත්වය උපෙයෝගි කරෙගන හදිසිෙය්ම ඒ අග
විනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කිරීම හිතාමතාම ව වස්ථාව අමු
අමුෙව්ම උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙනොෙවයිද? රෙට් ජනතාව ෙම්
පිළිබඳව ෙහොඳින් දන්නවා ගරු කථානායකතුමනි.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු කථානායකතුමනි, උත්තරීතර යැයි කියපු ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව එදා පැහැදිලිවම කැන්ගරු උසාවියක් බවට පත්
වුණා. ස්වාභාවික යුක්තිෙය් මූලධර්ම - the rules of natural
justice - පැහැදිලිවම, බරපතළ විධියට උල්ලංඝනය කළා.
පක්ෂපාතිත්වය මුදුන්පත් කර ෙගනයි කටයුතු කෙළේ. පැහැදිලි
සවන් ෙනොදීමක් කියාත්මක වුණා. නින්දා, අපහාස කියාත්මක
වුණා. පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් පරුෂ වචන පාවිච්චි
කළා. ගරු කථානායකතුමනි, කනගාටුෙවන් ෙහෝ කියන්නට ඕනෑ,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය ගැන කවුරු කථා කළත්, එදා
ආඥාදායකත්වයත්, ඒකාධිපතිත්වයත් රජ වුණ බව. ඒකයි සත ය.
විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතරය උපෙයෝගි කර ගනිමින්
ස්ථාවර නිෙයෝග, ව වස්ථාෙව් පතිපාදන සියල්ලක්ම උල්ලංඝනය
කරමින් එදා ෙම් සභාව තුළ කැලෑ නීතිය රජ වුණා. ඒකයි සිද්ධ
වුෙණ්. එදා කැලෑ නීතිය රජ වුණු යුගෙය් සිටි ෙබොෙහෝ ෙදනා අද
සාධාරණත්වය ගැන කථා කරනවා; පජාතන්තවාදය ගැන කථා
කරනවා; යුක්තිය ගැන කථා කරනවා. කථා කිරීෙම් අයිතිය
තිෙබනවා, භාෂණෙය් අයිතිය තිෙබනවා. නමුත් කථාවට වඩා අප
ඒවා කියාවට නංවන්නට ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දවස්වල ෙම් කියාවලිය
ෙකොෙහොමද කියාත්මක වුෙණ්? වර්තමාන ජනාධිපති ශීමත්
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, අෙප් ගරු අගාමාත
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, පවීණ
නීතිෙව්දීන්, ව වස්ථාව පිළිබඳ විෙශේෂඥයන්, නීතිපතිතුමා යන ඒ
සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් ලබා ෙගනයි, ෙම් ඓතිහාසික,
ව වස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීම නිවැරදි කෙළේ.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ෙක්. ශී පවන් මැතිතුමා
අගවිනිශ්චයකාරතුමා හැටියට පත් කෙළේ කවුද? ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමායි. අද ෙමොකක්ද, විපක්ෂෙය් - ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් - සාමාජික, සාමාජිකාවන් ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්ෙන්? එතුමන්ලා කියනවා, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් නායකතුමාව -අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව - ෙනොමඟ
යැව්වාලු. එතෙකොට ෙවනත් විධියකට තමුන්නාන්ෙසේලා
කියන්ෙන්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ශීමතාණන් කියන්ෙන් කරුණක්
පිළිබඳව පැහැදිලිව ෙතොරතුරු ෙහොයා ෙගන, අවෙබෝධෙයන්,
පැහැදිලිව, පිරිසිදුව තීන්දුවක්, තීරණයක් ගන්නට බැරි ෙමොෙළේ
කලඳක්වත් නැති, බුද්ධියක්, ඥානයක් නැති පුද්ගලයකු කියලායි.
ඔබලාෙග්ම පක්ෂෙය් නායකතුමාව එවැනි පුද්ගලයකු ගානට දා
කථා කිරීම මම දකිනවා, චින්තන ෙකොන්තාත්තුවක් හැටියට.
ෙම්ක චින්තන ෙකොන්තාත්තුවක්. මම පැහැදිලිවම කියනවා,
විරුද්ධ පාර්ශවෙය් නායකවරයා හැටියට නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමන්, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා හැටියට ෙජෝන්
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමන් ෙම් කරන්ෙන් ෙකොන්තාත්තුවක්.

නැහැ, නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙම් ෙකොන්තාත්තුව- [බාධා කිරීම්] තමන්ෙග් නායකයාට මඩ
ගහන ෙකොන්තාත්තුවක්. ඒ නිසා තමයි කියන්ෙන්, ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට තීන්දුවක්, තීරණයක් ගන්නට බුද්ධියක්,
ඥානයක් නැහැ; හැකියාවක් නැහැ; වුවමනාවක් නැහැ කියලා.
[බාධා කිරීම්] හැබැයි, "සිරිෙසේන ආෙවොත් ෙකොටියා දිනනවා,
සිරිෙසේන ආෙවොත් තස්තවාදීන් දිනනවා, සිරිෙසේන ආෙවොත් රට
විනාශ ෙවනවා"යි එදා කියපු ෙම් විපක්ෂය අද එතුමා ළඟට ගිහින්
එතුමාෙග් ෙසෙරප්පු සුප් ෙබොනවා. [බාධා කිරීම්] ඒකයි සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එතුමාෙග් ෙසෙරප්පු සුප්
ෙබොනවා. [බාධා කිරීම්] ඒකයි ඇත්ත. [බාධා කිරීම්] ඒකයි සත ය.
ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කථානායකතුමා මුලසුන ගන්නවා ඇති.

ගරු

නිෙයෝජ

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා ]
මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.

அக்கிராசனத்தினின்
[மாண் மிகு
சந்திம

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, කථාව කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පැහැදිලිවම සඳහන්
කෙළේ ශී පවන් මැතිතුමාව අග විනිශ්චයකාරවරයා හැටියට පත්
කෙළේ රෙට් ජනාධිපතිවරයා හැටියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා බවයි. ශී පවන් මැතිතුමාෙග් පත්වීම වැරදියි කියලා
ඔබතුමන්ලා අභිෙයෝග කරනවා නම්, ඔබතුමන්ලා කියනවා නම්,[බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

ඔව්, කියනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එතුමාව පත් කිරීම වැරදියි කියලා,- [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

වැරදියි.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන්
ඔබතුමන්ලාෙග්ම පක්ෂෙය් නායකතුමාට. එෙහම නම්
ඔබතුමන්ලා ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන් රෙට් ජනාධිපතිතුමාටයි.
ඒකයි ඇත්ත කථාව. වැරදියි කියලා කියනවා නම්, ෙකොන්දක්
තිෙබනවා නම් නමත් එක්ක පළෙවන්න තමුන්නාන්ෙසේලා
කියන්න, "වැරදියි" කියලා. හැංගිලා නිකම් "වැරදියි" කියන්න
එපා. භය නැතුව කියන්න, "වැරදියි" කියලා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා ශී පවන් මැතිතුමාව පත් කළ විධිය වැරදියි කියලා
කියනවා නම් ෙකොන්ද ෙකළින් තබා ෙගන නැඟිටලා කියන්න.
නැඟිටලා කියන්න. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,- [බාධා
කිරීම්]

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)
(Hon. Members)

වැරදියි.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම ඉල්ලීමක්
කරනවා, තමන්ෙග් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමට ගිහින් එක
ෙදයක් කියලා, ෙමතැන ඇවිත් ෙබොරුවට තමන්ෙග්ම
ජනාධිපතිතුමාට, තමන්ෙග්ම පක්ෂෙය් නායකතුමාට ඇඟිල්ල දික්
කරන එක නතර කරන්න කියලා. ෙකොන්දක් තිෙබනවා නම්
පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමට ගිහින් තමුන්නාන්ෙසේලා කථා
කරන්න. ඒකයි මම කියන්ෙන්. නිකම් ෙබොරුවට විරුද්ධයි
කියනවා: වැරැදියි කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකොන්ද
ෙකළින් තිෙබනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙවලාෙවන්
අරෙගන කථාෙව් දී කියන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කළ
ෙද් වැරැදියි කියලා. මම අභිෙයෝග කරනවා. [බාධා කිරීම්] මම
අභිෙයෝග කරනවා. [බාධා කිරීම්] නිකම් ෙබොරුවට කෑ ෙකෝ
ගහන්ෙන් නැතිව ඉන්න.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(Hon. Members)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ඒක වැරැදියි.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සභාව කල් තැබීෙම් විවාදය
ඉදිරිපත් කළ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා අස්වාභාවික
විධියට, ෙබොෙහොම ෙකටි කථාවක් කෙළේ. [බාධා කිරීම්] අෙප්
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා ෙබොෙහොම ෙකටි කථාවක් කෙළේ.
සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා වග බලා ගත්තා, ෙබොෙහොම
ෙකටිෙයන් කථා කරන්න. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලා සිටිනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා
අද දවෙසේවත් ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය කළ පුද්ගලයාට
නින්දා කරන එක නතර කරන්න; අපහාස කරන එක නතර
කරන්න කියලා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා පරාජය පිළිෙගන
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එදා "අයිෙයෝ සිරිෙසේන", "බයිෙයෝ
සිරිෙසේන" ගෑවා ෙන්ද? ඒ නිසා- [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්[බාධා කිරීම්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

302

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

ඒක වැරැදියි. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please!ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න
එපා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද ෙමම සභා ගර්භය තුළ
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් හැසිරීම් රටාව
සහ mike එෙක් හඬ ෙනොවැෙටන ආකාරයට එල්ල කරන කරුණු
කාරණා තුළ අපිට පැහැදිළිවම ෙත්ෙරනවා ෛමතීපාල සිරිෙසේන
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අභිෙයෝගයක් එල්ල කරන්නට ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් අද කටයුතු කරමින් සිටින බව. ඒක
තමුන්නාන්ෙසේලා
කනගාටුවට
කාරණාවක්
ෙවනවා.
වන්දිභට්ටකම් කරලා, එතුමා ළඟ වැඳ වැටිලා එතුමාෙගන් සමාව
ඉල්ලන්නට ෙකොච්චර උත්සාහ කළත් මතක තබා ගන්න,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ජයගහණයට ෙලොකුම හයිය
ලබා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි, අෙනකුත් පක්ෂයි කියන
එක.

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමා, ඒක මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් ඔබතුමා කථා
කළාද? පරදිනකම් බලා ෙගන-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද අපිට ෙපෙනනවා දිව
ෙදෙක් ෙද්ශපාලන සංදර්ශනය. දිව ෙදෙක් සංදර්ශනය.
ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් ''චින්තන සරණං ගච්ඡාමි.'' ''චින්තන
සරණං ගච්ඡාමි.''

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකෙයක් තමයි නායකයා
වුෙණ්. [බාධා කිරීම්]
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

සිරිෙසේන
ෙකොටියයි
කිව්ව
තමුන්නාන්ෙසේලා,
ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ''සිරිෙසේන සරණං ගච්ඡාමි.'' ලජ්ජයි.
දිව ෙදෙක් ෙද්ශපාලනය. ෙකොන්දක් නැහැ; ආත්ම ගරුත්වයක්
නැහැ; ෙකළින් කථා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙමම
විවාදය පිළිබඳව පසු ගිය සිකුරාදා මහා ආන්ෙදෝලනයක් ඇති
වුණා. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
මන්තීවරු ෙමොකක්ද කෙළේ? එදා සිකුරාදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා
ගර්භය තුළ ෙම් රෙට් ධීවර ජනතාවට ඔවුන්ෙග් සුභ සාධනය
ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ට ශක්තිය ලබා ෙදන්නට ෙගන එන්නට තිබුණු
පනත් සංෙශෝධනයක් හිතාමතාම නතර කළා.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

ෙජෝන් ෙපොලිස් අපට එපා! ෙජෝන් ෙපොලිස් අපට එපා! ෙජෝන්
ෙපොලිස් අපට එපා! [ෙඝෝෂා කිරීම්]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ ජාතික කුමන්තණය කෙළේ යුෙරෝපා හවුල ෙවනුෙවන්. ඒ
කුමන්තණය කෙළේ අධිරාජ වාදීන් ෙවනුෙවන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. ෙමොකක්ද
point of Order එක?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද ෙමම එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය අෙප් ජනතාවට කරන මර්දනයට විරුද්ධව, එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් වැඩයට විරුද්ධව අපි හැෙමෝම නැඟී සිටිනවා.
[ෙඝෝෂා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පසු ගිය සිකුරාදා ෙමොකක්ද
කෙළේ? [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් රෙට් ධීවර පජාවට සහන ලබා
ෙදන්නට තිබුණු පනත් සංෙශෝධනය සාකච්ඡා කරන්නට ෙනොදී
සභාෙව් රීති අමු අමුෙව් උල්ලංගනය කරමින් එය සහමුලින්ම
ඉවත් කරන්නට කටයුතු කළා. එය ෙම් රෙට් ධීවර ජනතාවට
කරන ලද ෙලොකුම අපහාසයක්. ධීවර ජනතාව ලක්ෂ දහයකට දමා
තිබුණු ඒ යුෙරෝපා හවුෙල් සම්බාධක සියල්ලක්ම ඉවත් කරන්නට
ෙම් රජය කටයුතු කරන ෙකොට ෙමොකක්ද විරුද්ධ පාර්ශ්වය
කෙළේ? [ෙඝෝෂා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
(The Deputy Speaker)

Order, please! කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙම් රෙට් ධීවරයාට ලබා දුන්නු සහන සියල්ලක්ම කපා
හරින්නට ෙම් විරුද්ධ පාර්ශ්වය කියා කළා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පාර්ලිෙම්න්තුව විනාඩි 10කට කල් තබනු ලැෙබ්.

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා
3.26ට නැවත පවත්වන ලදී.
அதன்ப அமர் இைடநி த்தப்பட் , பி.ப 3.26 மணிக்கு
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .
Sitting accordingly suspended till 3.26 p.m. and then resumed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථා කරන්න, ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පැහැදිලි කරමින්
සිටිෙය් ඉතා වැදගත් කාරණයක්. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය සිකුරාදා
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීතුමන්ලාෙග් විෙරෝධය මැද අෙප් රෙට්
ධීවර පජාව ලක්ෂ දහයකට හානියක් සිදු වුණා. ඒ හානිය තමයි
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට
ගැනීෙම් අවස්ථාව නැති වීම. එම පනත සංෙශෝධනය කිරීම හරහා
යුෙරෝපා සංගමය අෙප් රෙට් ෙකළවල්ලන්ට, සප්පරා ඇතුළු
සියලුම මත්ස වර්ගවලට, අෙප් රෙට් අපනයනවලට දමා තිබුණු
සම්බාධක සියල්ලක්ම ඉවත් කරලීෙම් ඉඩ පස්ථාව මඟ හැරුණා.
කුමක් නිසාද? විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අග විනිශ්චයකාර ධුරයට පත්
කිරීම්, ධුරෙයන් ඉවත් කිරීම් පිළිබඳව විවාදය තරෙය්ම ඒ
අවස්ථාෙව්ම අවශ යැයි කියන ඒ ස්ථාවරය මත -ඒ තද ස්ථාවරය
මත- ෙම් රෙට් ධීවර ජනතාවට අතිශය විනාශකාරී කියාවක්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සියලු ෙදනාම
ඉෂ්ට කළා. ඒ හරහා එතුමන්ලා යුෙරෝපා හවුලත් එක්ක ෙලොකුම
ෙලොකු ෙකොන්තාත්තුවක් කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ
ෙකොන්තාත්තුව අනුව සම්බාධක ඉවත් කරනවාට ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය පමුඛ විරුද්ධ පාර්ශ්වය විරුද්ධයි. ඒ නිසා තමයි සිකුරාදා ඒ
පනත් සංෙශෝධනය ෙගන එන අවස්ථාෙව් ඒ පැහැදිලි විෙරෝධතාව
ඉදිරිපත් කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්,
ගරු අගාමාත තුමන් ඒකමතිකව කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
සාමාජිකයන්ට පකාශ කළා, හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමා
එතුමන්ලා ෙදපළම හමු වුණාය කියලා. ෙබොෙහොම එළිපිටම, වග
කීෙමන් කියන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්, ගරු අගමැතිතුමන්
ෙදන්නාම එකම පකාශයකුයි කෙළේ. ෙමොකක්ද පකාශය? හිටපු අග
විනිශ්චයකාරතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා ලු, "තව ටික කාලයක්
ඉන්න ෙදන්න. ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියට තීන්දු ෙදන්නම්" කියලා.
[බාධා කිරීම්] පැහැදිලිවම එෙහම කිව්වා ලු. [බාධා කිරීම්] දැන් මම
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ෙම් කථාව කියන ෙකොට - [බාධා කිරීම්] මම ෙම් කථාව කියන
ෙකොට විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පුද්ගලෙයෝ කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීම්]
මම ඒ අයෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා කියපු පකාශයට විරුද්ධව ඔබලා කෑ ගහන්න එපා
කියලා. [බාධා කිරීම්] ඔබලා කරන්ෙන් මහා ෙලොකු වරදක්. [බාධා
කිරීම්] මම ෙම් කියන්ෙන්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කරපු පකාශය. [බාධා කිරීම්]
ඒ නිසා එක ෙදයක් පැහැදිලි ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] හිටපු අග විනිසුරුතුමා කටයුතු
කෙළේ පැහැදිලිවම විධායකෙය් රූකඩයක් හැටියටයි. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද වන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

විධායකෙය් රූකඩයක් හැටියටයි, හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමා
කටයුතු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය තනතුරින්
ඉවත් වුෙණ්ත් එතුමිය විධායකෙය් රූකඩයක් ෙනොවුණු නිසායි;
විධායකයට ඕනෑ ඕනෑ විධියට තීන්දු ලබා ෙනොදුන්නු නිසායි.
විෙශේෂෙයන්ම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර පැහැදිලිවම
මම ෙම් අවස්ථාෙව් ෛනතික පිරුළක් ඉදිරිපත් කරන්නට
කැමැතියි. මම දන්ෙන් නැහැ, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ඉන්න අය කෑ
ෙකෝ ගහන්ෙන් ෙම්වා ගැන දැනුමක්, මිනුමක්, ඥානයක්, බුද්ධියක්
ෙනොමැති නිසා ෙම්වා අහන්නට අකමැති නිසාද කියලා. [බාධා
කිරීම්] "Quod ab initio non valet in tractu temporis non
convalesait" ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? [බාධා කිරීම්] What is
not valid at the beginning does not become valid with time.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

"ආරම්භෙය්දී වලංගු ෙනොවන්නා වූ ෙදයට කාලය ගත වූ පසු ද
වලංගු භාවයක් ෙනොලැෙබ්." ෙමන්න ෙම් කරුණ ෙහොඳින් හිෙත්
තබා ගත්ෙතොත් වැදගත් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ
කරනවා.
මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර මා කනගාටුෙවන් පකාශ
කරනවා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂ
නායකතුමා ෙයෝජනා කරලා, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා
ස්ථිර කරලා වකාකාරෙයන් ෙම් ෙගනාෙව් ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් බව. [බාධා කිරීම්] ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට
විරුද්ධව ෙයෝජනාවක්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ෙම් සභාෙව්දී
මයික් එෙකන් ෙනොෙවයි ඕවා කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මයික්
එෙකන් කථා කරන්න බයයි. ඇයි? Nomination හම්බ ෙවන්ෙන්
නැති ෙවයි කියන බයට. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා පිටු පස්ෙසේ
ඉඳෙගන කෑ ෙකෝ ගැහුවා, ඉන්න ජනාධිපතිතුමා අනවෙබෝධෙයන්
කටයුතු කරයි කියලා, ෙතොරතුරු ෙනොදැන කටයුතු කරයි කියලා.
එෙහනම් ෙම් අවස්ථාෙව් මම ගරු විපක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමාෙගන් අහනවා -

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, what is your
point of Order?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා
සභාව ෙනොමඟ යවනවා. Nomination ගන්න අප දන්නවා. අපට
nomination ගන්න අප දන්නවා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, that is not a point of Order. ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මහතා කථා කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙම් බහුතරයක්
මන්තීවරුන්ෙග් හැසිරීම් රටාව දිහා බලන ෙකොට, ගුණාංගයන්
දිහා බලන ෙකොට අපට පැහැදිලි වනවා, ෙම් කැලෑ නීතිය නිසා
තමයි
එදා
ශිරානි
බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය
අග
විනිශ්චයකාරකමින් ඉවත් කෙළේ කියන කාරණය. එදා කියාත්මක
වුෙණ්ත් ෙම් කැලෑ නීතිය. තවම ෙම් අය පාඩමක් ඉෙගන ෙගන
නැහැ, ජනාධිපතිවරණ ජයගහණය පිළිබඳව. තවමත් ඉන්ෙන්
කෑලෑ නීති යුගයක. ඒකයි කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්;
ඒකයි භාෂණෙය් නිදහස නැත්ෙත්; ඒකයි අදහස් පකාශ කිරීෙම්
නිදහස නැත්ෙත්. බහුතරය හැම විටම උත්සාහ කරනවා, සුළුතරය
තළන්න, ෙපළන්න. හැබැයි, ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ෙම් සජිත්
ෙපේමදාසෙග් කථාව ඔබලාට නතර කරන්න බැහැ.
ෙමච්චර කෑ ගහන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සාමාජිකයින්ට
මම පැහැදිලිවම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. එතුමන්ලා
කියනවා, ශී පවන් මැතිතුමාව අග විනිශ්චයකාරතුමා හැටියට
පත් කරපු එක වැරැදියි කියලා. එෙහම කියන ගමන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
විපක්ෂ
නායකතුමා
පාර්ලිෙම්න්තු
කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා ශී පවන් මැතිතුමාෙග් පත් වීම සනාථ
කරලා තිෙබනවා; එකඟ ෙවලා තිෙබනවා; අනුමත කරලා
තිෙබනවා. ෙමන්න දිව ෙදෙක් ෙද්ශපාලනය; ෙමන්න දිව ෙදෙක්
ෙද්ශපාලනය.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

දැන් කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙමොෙහොතකට
ෙම්
කාරණයට
සවන්
ෙදන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා ශී පවන් මැතිතුමා පත් කරපු කමෙව්දයට
විරුද්ධ නම් ඔබතුමන්ලාෙග් විපක්ෂ නායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තු
කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා අත උස්සලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඇයි අත්
උස්සලා තිෙබන්ෙන්? ඇයි එකඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඇයි ෙම්වාට
උත්තර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(The Deputy Speaker)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක් ලබා
ෙදන්න මෙග් කථාව අවසන් කරන්න. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර මම ධම්ම
පදෙය් ෙපොඩි වදනක් කියන්න කැමැතියි. ඒකටවත් අඩු ගණෙන්
ෙපොඩ්ඩක් සවන් දීලා ඉෙගන ගන්න. ධම්ම පදෙය් එන ෙම් වදන
ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙමෙසේ
ෙද්ශනා කරලා තිෙබනවා.
"න තං කම්මං කතං සාධූ - යං කත්වා අනුතප්පති
යස්ස අස්සුමුෙඛො ෙරොදං - විපාකං පටිෙසවති"
දැන් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ධම්ම පදයටවත්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගරු කරන්ෙන් නැහැ. ඒකට සවන්
ෙදන්නවත් ෙකොන්දක් නැහැ. ඒකටත් "හූ" කියනවා. ධම්ම
පදයටත් "හූ" කියන

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඉන්ෙන්. මම කියන්න කැමැතියි, ඒ ධම්ම පදෙය් එන ගාථාෙව්
ෙත්රුම ෙමොකක්ද කියලා. "යම් කියාවක් ෙකොට පසුතැවිලි වීමට
සිදුෙව්ද, කඳුළු පිරුණු මුවින් යුතුව හඬමින් විපාක විඳීමට සිදුෙව්ද,
එවැනි කියාවක් ෙනොකිරීම යහපත්ය." අඩු ගණෙන් ධම්ම පදෙය්
වදනින්වත් ඔබතුමන්ලාට බුද්ධිය, ඥානය, පඥාව පහළ ෙව්වා
කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඊළඟට ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා.
[අ.භා. 3.36]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් අෙප් රෙට්
සම්පදාය අනුව ආණ්ඩුවක් මාරු ෙවලා තවත් ආණ්ඩුවක් එන
ෙකොට CTB එෙක් සභාපතිවරයා ෙවනස් ෙවනවා, Ceylon
Petroleum Corporation එෙක් සභාපතිවරයා ෙවනස් ෙවනවා.
[බාධා කිරීමක්] ඒ විධියට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිසුරුවරයා
ෙවනස් වනවා කියන කාරණයට අප කවුරුවත් එකඟ නැහැ. ඒක
අනුමත කරන්න බැහැ. අත්පුඩි ගැහුවාද?
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, නමුත් ෙම් ෙමොහාන් පීරිස්
කියන පුද්ගලයා අග විනිශ්චයකාරෙයක් ෙනොෙවයි. ඒ පට්ටපල්
ෙහොෙරක්. ඔහු ෙම් රෙට් කවදාවත් අග විනිසුරු ධුරයට පත් වුෙණ්
නැහැ. ඒ නිසා බැංකුෙව් සභාපති ෙකෙනකු මාරු කරන එකයි,
CTB එෙක් සභාපති මාරු කරන එකයි, Ceylon Petroleum
Corporation එෙක් සභාපති මාරු කරන එකයි, ෙම් ෙමොහාන්
පීරිස් මාරු කරන එකයි අතර ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒ
පැහැදිලි ෙවනස ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, නීතිය වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනතාව යුක්තියත්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නීතිය වාෙග්ම යුක්තිය හා
සාධාරණත්වයත් ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපන්විය යුතුයි.
එදා ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීමට පධාන
ෙහේතුව වුෙණ් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. එවකට හිටපු මහින්ද

308
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑ වුණා, දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කර ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය් තිබුණු අඩු පාඩු ටික ෙවනස්
කර ගන්න. තමන්ෙග් පැත්ෙතන් සිදු වුණු අඩුපාඩු ටික නැවත
ෙවනස් කර ගන්න, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය හරහා
ඉල්ලීම් කළා. හැබැයි ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය කිව්වා,
"ඒක කරන්න බැහැ" කියා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනෙය් සිදු වූ වැරැද්ද නිවැරදි කර ගන්න දරපු උත්සාහය
අසාර්ථක වුණාට පස්ෙසේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තීරණය කළා, බලය
පාවිච්චි කරලා; යුක්තියට පයින් ගහලා; නීති විෙරෝධී ආකාරයට
එදා හිටපු අග විනිසුරුතුමිය වූ ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය
ඉවත් කරන්නට. ඒ ඉවත් කිරීම තමයි එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිදු
වුෙණ්.
හැබැයි, එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිදු වූ ඒ කියාදාමය
නීත නුකූල පදනමක් මත සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ සඳහා ෙත්රීම්
කාරක සභාවක් පත් කළා. ෙත්රීම් කාරක සභාව පත් කරද්දීම අපි
කිව්වා, "ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් සංයුතිය වැරදියි" කියා. 7:11
සංයුතියට තමයි ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාව පත් කෙළේ. ඒ ෙත්රීම්
කාරක සභාෙව්දී එවකට අග විනිසුරු ධුරය දරපු ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මහත්මියට අපහාස උපහාස, තර්ජන ගර්ජන ආදී
සියලු ෙද්වල්වලට මුහුණු ෙදන්නට සිදු වුණා. ඒ ෙත්රීම් කාරක
සභාෙව්දී ඇයට ඇයෙග් පැත්ෙතන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට
සාධාරණ ඉඩක් දුන්ෙන් නැහැ. එතැන යුක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ.
එතැන නීතිය හරියට කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
අග විනිසුරුවරිය හැටියට එතුමිය තමන්ෙග් නිර්ෙදෝෂීභාවය ඔප්පු
කිරීමට, කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට කාලය ඉල්ලුවා. නමුත් සරිලන
කාලයක් ලබා දීම සඳහාවත් එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක
සභාව අනුමැතිය දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව අපි ඒ
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් කියාදාමයට විරුද්ධව නැගී සිටියා. ඒ
ෙත්රීම් කාරක සභාව යන විධිය වැරදි නිසා, එය සදාචාර විෙරෝධී
නිසා, එය යුක්තිය පසිඳලීෙම් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් ෙනොවන
නිසා අපි එයින් ඉවත් වුණා. ඉවත් වුණා විතරක් ෙනොෙවයි, එදා
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියව එෙලස ඉවත් කිරීමට එෙරහිව
පජාතන්තවාදීව ජනතාවත් එක්ක අපි අරගළ කළා, "එය වැරදියි,
එය නීති විෙරෝධියි" කියා. අපි එයට අදාළව විෙරෝධතාවන්
දැක්වූවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාව ඇතුෙළේ
අපි අෙප් විෙරෝධය දැක්වූවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
ඇය
සම්බන්ධෙයන්
ඉදිරිපත්
කළ
ෙයෝජනාවලදී අපි ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, "ෙම් ෙත්රීම් කාරක
සභා කියාවලිය සම්පූර්ණ වැරදියි; ඇයව ඉවත් කරන්න දරන ෙම්
උත්සාහය සම්පූර්ණ වැරදියි; ඒ නිසා අඩුම ගණෙන් විවාදයටවත්
අපි සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ." කියා. අපි විවාදයත් වර්ජනය
කළා. ඒ නිසා හිටපු අග විනිසුරුතුමිය වූ ශිරානි බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය ඉවත් කිරීමට එදා ෙම් රාජපක්ෂ පාලනය දරපු නීති
විෙරෝධී, අත්තෙනෝමතික උත්සාහය පැරදවීම සඳහා යුක්තිය
ෙවනුෙවන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි අෙප් ශක්ති පමණින්
මැදිහත් වුණා. ඒ ශක්ති පමණින් ඇයට කවදා ෙහෝ දවසක
යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ කියන අරගළෙය් අපි
දිගටම හිටියා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඇය ඉසිලුෙව් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක කියන ෙපෞද්ගලික චරිතය ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිසුරු ධුරය. ඒ අග විනිසුරු ධුරයට
බලපෑම් කරලා, එය ෙද්ශපාලන අතෙකොළුවක් බවට පත් කරන්න
හදපු, නීතිෙය් ආධිපත ය බිඳ ෙහළන්න හදපු රාජපක්ෂ ඒකාධිපති
පාලනයට විරුද්ධවයි අපි එදා නැඟී සිටිෙය්. ඒ නිසා වසර
ෙදකකට පස්ෙසේ හරි හිටපු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ අග විනිසුරුතුමිය
ධුරෙයන් ඉවත් කිරීමට එෙරහිව අද ෙම් ගත් කියා මාර්ගය අපි
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් විධියට මුළුමනින්ම අනුමත කරනවා,
අනුමත කරනවා. ෙදවතාවක්, තුන්වතාවක් ෙනොෙවයි, සිව් වැනි
වතාවටත් අනුමත කරනවා. ඇයව ඉවත් කිරීමට කිසිදු ආකාරයක
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ෙයෝජනාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාෙව් නැහැ. ඇයව ඉවත්
කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්ෙන් නැතුව,
ඇයට එෙරහිව ෙචෝදනාවක් විතරක් විමර්ශනය කරලා, ඒ
ෙචෝදනාව මත පදනම් වූ ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගත්තාට ඇයව
ඉවත් කරන්න බැහැ. ඒක අද ෙම් ඔබතුමන්ලාම කියන,
ඔබතුමන්ලාම කථා කරන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය
හෑල්ලුවට ලක් කිරීමක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නම් එදා රාජපක්ෂ පාලනයට තිබුණා,
අඩුම ගණෙන් ඒ ෙයෝජනාවවත් හරියට ෙගෙනන්න. ඒකවත්
හරියට ෙගෙනන්න හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය හරියට ෙගෙනන්න බැරි වුණා,
වරද්දා ගත්තා. ඇයව ඉවත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න
උත්සාහ කළා, ඒකත් වරද්දා ගත්තා. ඒකවත් හරියට කර ගන්න
බැරි වුණා. ඒෙකන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය හෑල්ලු
කෙළේ අපි ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය
හෑල්ලු කෙළේ, එදා රාජපක්ෂ පාලනය නිෙයෝජනය කරපු
තමුන්නාන්ෙසේලා. ඒ නිසා ඒක වැරදියි. අදවත් ඒක ස්වයං
විෙව්චනාත්මකව දකින්න.
එදා රාජපක්ෂ පාලනයට "එෙහයි" කියපු එක අදවත් නතර
කරලා, අදවත් ෙම්ෙක් ඇත්ත තත්ත්වය ෙත්රුම් අර ෙගන ෙම්ක
ෙවනස් කරන්න මැදිහත් ෙවන්න කියා අපි ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා
සිටිනවා. එදා තමයි කැලෑ නීතිය කියාත්මක වුෙණ්. එදා තමයි
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වැටලුෙව්. එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වටලන්න [බාධා කිරීම්] අර පුංචි මහින්දලා; මැර කණ්ඩායම් ගිහිල්ලා කැති,
ෙපොලු අර ෙගන එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වටලලා අග
විනිසුරුතුමියට යන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
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ඒක තමයි කැලෑ නීතිය. [බාධා කිරීම්] ඒ කැලෑ නීතිය කියාත්මක
කළ මැරෙයෝ ෙකෝ! අල්ලා ගත්තාද? [බාධා කිරීම්] අල්ලා ගන්න
බැරි වුණා. [බාධා කිරීම්] අද කැලෑ නීතිය ගැන කතා කරනවා.
[බාධා කිරීම්] අද කැලෑ නීතිය කියාත්මක ෙවනවා නම් වැරැදියි.
[බාධා කිරීම්] වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයාට ගහපු එක
වැරැදියි. [බාධා කිරීම්] ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීවරයාෙග් හැසිරීම
වැරැදියි. ඒවා නතර කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ඒවා වැරැදියි. අද
කැලෑ නීතිය කියාත්මක ෙවනවා නම් ඒ කැලෑ නීතිය නතර
කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් එදා කැලෑ නීතිය අනුමත කරපු අයට
ෙනොෙවයි. ඒකත් මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමොහාන් පීරිස් නමැත්තා
පත් කිරීම පිළිබඳව අද ඔය කතා කරන අය එදා කිව්ෙව්,
"ෙමොහාන් පීරිස්ව පත් කෙළොත් අෙපත් ෙරදි ගැලෙවනවා,
ආණ්ඩුෙවත් ෙරදි ගැලෙවනවා" කියායි. [බාධා කිරීම්] එෙහමයි
එදා කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] අපට මතකයි ඒවා; රෙට් ජනතාවට
මතකයි ඒවා.[බාධා කිරීම්] ෙමොහාන් පීරිස්ව අග විනිසුරු ධුරයට
පත් කෙළොත් අෙපත් ෙරදි ගැලෙවනවා, ආණ්ඩුෙවත් ෙරදි
ගැලෙවනවා කියලා එදා කිව්ව කට්ටිය, අද ෙමොහාන් පීරිස්
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමොහාන් පීරිස්ෙග් ෙරදි
ගැෙලව්වා විතරක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙගත් ෙරදි ගලවා ෙගන
තිෙබනවා - [බාධා කිරීම්] ෙම් කෑ ගහන

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධා කිරීම්] ඒ තත්ත්වයට පත් වුෙණ් එදා ඒ අත්තෙනෝමතික
කියා මාර්ග අනුමත කිරීම නිසායි.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! කරුණාකරලා බාධා කරන්න එපා. මන්තීතුමා
කතා කරන්න.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

අග විනිසුරුතුමියට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න දුන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීම්] එදා තමයි නියම මැදමුලන කැලෑ නීතිය කියාත්මක
වුෙණ්. ඒ කැලෑ නීතිය ෙවනස් කරලා යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉටු
කිරීෙම් වගකීම අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා, ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] ඒ ෙත්රීම් කාරක
සභාෙව්දී ගත්ත කියා මාර්ග, සම්මත කර ගත්ත ෙයෝජනාවල කිසි
තැනක ඇයව ඉවත් කිරීෙම් වගන්තියක් තිබුෙණ් නැහැ.
එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි- [බාධා කිරීම්] එදා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම් මංජුල තිලකරත්න මහත්මයාට ගල්කිස්ෙසේදී
ගැහුවා. අද ෙවන කල් මංජුල තිලකරත්න මහතාට ගහපු චූදිතයින්
කවුද කියා ඔප්පු කර ගන්න බැරි වුණා. [බාධා කිරීම්] ඒ ගැන
පරීක්ෂණ නැහැ; ඒ ගැන ෙපොලීසිය මැදිහත් වුෙණ් නැහැ; ඒ ගැන
නියම ආකාරෙයන් නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. අධිකරණ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම් මංජුල තිලකරත්නට පහර දීම
පිළිබඳව නීතිය කියාත්මක කරන්න පසු ගිය අවුරුදු ෙදකක
කාලයක් තිබුණා. ඒ කාලය තුළ ඔහුට පහර දුන්ෙන් කවුද කියලා
ඊට අදාළව රාජපක්ෂ පාලනයට නීතිය කියාත්මක කරන්න බැරි
වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ශී ලංකා නීතිඥ සංගමෙය් සභාපති විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමන්ෙග් ෙගදරට එදා ෙවඩි තිබ්බා. ඒක කැලෑ නීතිය
ෙනොෙවයිද? ශී ලංකා නීතිඥ සංගමෙය් සභාපති විජයදාස රාජපක්ෂ
මහත්මයාෙග් ෙගදරට ෙවඩි තියපු එක කැලෑ නීතිය ෙනොෙවයිද?

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ෙම්
ෙමොහාන් පීරිස් නැමැති බැංකු සභාපතිවරයා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
මුල් පුටුවට පත් කරලා මුළු අධිකරණ පද්ධතියටම ෙගොඩාක් හානි
කරලා තිෙබනවා. ඉස්ෙසල්ලාම ෙමොකක්ද කෙළේ? මහාධිකරණ
විනිසුරුවරෙයක් වන සිසිර රත්නායක අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම්වරයා විධියට පත් කළා. නමුත් පත් කළ යුත්ෙත්
දිසා විනිසුරුවරෙයක් බව එහි රීතිවල ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා.
සිසිර රත්නායක පත් කරලා ෙමොකක්ද කෙළේ? තාවකාලික
ෙල්කම්වරයා විධියට අවුරුදු ෙදකක් තියා ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨ නීතිඥවරෙයකුෙග් දුවව කසාද
බැඳපු කණිෂ්ක විෙජ්රත්න අතිෙර්ක ෙල්කම් හැටියට පත් කළා.
එතැනට තමන්ෙග් ඥාතීන් පත් කර ෙගන ෙමොකක්ද පසු ගිය
අවුරුදු ෙදක තුළ කෙළේ? ඒ අවුරුදු ෙදක තුළ මුළු අධිකරණ
පද්ධතියම ෙද්ශපාලනයට ලක් කළා. [බාධා කිරීම්]
විනිසුරුවරුන්ට දුරකථනෙයන් කතා කරලා කියනවා, "අහවල්
නඩුෙව් තීන්දුව ෙමෙහම ෙදන්න එපා. අහවල් එක්ෙකනාට ඇප
ෙදන්න එපා" කියා. [බාධා කිරීම්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය්- [බාධා කිරීම්]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

විනිසුරුවරෙයක් තීන්දුවක් ෙදනෙකොට ඒ තීන්දුව ලියන
සාමාන සිද්ධාන්තයක් තිෙබනවා, "අපරාධයක් ෙලස තහවුරු
කළ හැකි විශ්වාසදායි ෙතොරතුරු නැත" කියා. රතුපස්වල සිද්ධිය
සම්බන්ධෙයන් අපරාධයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැයි කියලා නඩු
තීන්දුව ෙදන්න විනිසුරුවරුන්ට බලපෑම් කෙළේ කවුද? ෙම් සිසිර
රත්නායකලා, මංජුල විෙජ්රත්නලායි. ඒ, ෙමොහාන් පීරිස්ෙග්
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[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා]

අනුදැනුමට යටත්වයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අධිකරණ
පද්ධතිෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් කැඳවා අහන්න, ඔවුන්ෙග් හෘදය
සාක්ෂියට එකඟව කියාවි, තමන්ට ෙම් සිසිර රත්නායකලා ෙම්
කනිෂ්ඨ විෙජ්රත්නලා දුරකථනෙයන් කරපු තර්ජන, නඩු තීන්දු
ෙවනස් කරන්න කියාපු ෙද්වල්. ඔවුන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව
ඔවුන් අද ඒවා කියනවා. සමහරු රෙට් ඉන්න බැරිව ෆීජි දූපත්වලට
ගියා. ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයකු විධියට
අපක්ෂපාතීව වැඩ කරන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා ෆීජි දූපත්වලට
ඉල්ලලා ගියා. හිෙත් සැනසිල්ෙල් තීන්දු ෙදන්න පුළුවන් නිසා
අවුරුදු ෙදකකට ගිහිල්ලා වැඩ කරලා එන්නම් කියලා ගියා. එෙහම
තත්ත්වයකට අෙප් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය පත් කළා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
අරවින්ද ෙපෙර්රාට විරුද්ධව ෙචෝදනා තිබුණා. ඔහු බැංකු ණයක්
ගත්තා; ආපසු ෙගවුෙව් නැහැ. ඒ ණය සඳහා රුපියල් මිලියන 19ක්
ෙපොලියත් එක්ක ෙගවන්න තිෙබනවා. ෙගවුෙව් නැහැ. විනය
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය අග
විනිසුරුවරිය ෙලස ඉන්න කාලෙය් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම
තීන්දුවක් ගත්තා, ඔහුෙග් වැඩ තහනම් කරන්න. ෙමොකක්ද කෙළේ?
කැලෑ නීතිය රජ කරපු රාජපක්ෂ පාලනය ෙමොහාන් පීරිස් අග
විනිසුරු ධුරයට ආවාට පස්ෙසේ අරවින්ද ෙපෙර්රාව නැවත
ෙසේවෙය් පිහිටුවා පානදුර උසාවියට දැම්මා. ඔහු අදත් වැඩ
කරනවා. රුපියල් මිලියන 19ක් බැංකුවට ෙගවන්න තිෙබනවා.
බැංකුෙවන් සිතාසි එවනවා. ඒ සිතාසි භාර ගන්ෙන් නැහැ. සිතාසි
භාර ෙදන්න එන නිලධාරින්ව තර්ජනය කරලා එළවනවා. ෙම්කයි
අධිකරණයට ඇති කරපු තත්ත්වය. ඒ අරවින්ද ෙපෙර්රාව ඉවත්
කරන්න නීතිමය කාරණය වුෙණ් ෙමොකක්ද? මූල ගනුෙදනුවක්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, නීතිය පිළිබඳව එදා ආචාර්ය
ඒ.ආර්.බී. අමරසිංහ මහතා ලියාපු ෙපොෙත් 86වැනි පිටුෙව්
“Judicial Conduct, Ethics and Responsibilities” කියන ෙජ්දය
යටෙත් ඉතා පැහැදිලිව ෙමෙසේ සඳහන් වනවා. I quote:
"Although a judge may manage his or her own financial affairs, if
the judge fails to such a degree that he or she is unable to pay his or
her debts, the judge should resign and not await bankruptcy
proceedings in court,..."

ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, “the judge should resign and not
await bankruptcy proceedings in court” කියලා.
ඊළඟට ෙමෙසේ කියනවා. I quote:
“…for that would lead to a public examination, which is undesirable
in the case of a judge. Otherwise steps will have to be taken for
removal.”

ඉතා පැහැදිලිව ඒක කියලා තිෙබනවා. යම් කිසි
විනිශ්චයකාරවරෙයක් මූල ගනුෙදනුවක් කරලා තිෙබනවා නම්,
ණය ෙගවන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා නම් ඔහු ඉල්ලා අස් ෙවන්න
ඕනෑ. තමන්ට ඒ ණය ෙගවා ගන්න බැරි නිසා ඔහු ස්වයංව ඉල්ලා
අස් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඔහුව ඉවත් කිරීෙම් බලය
තිෙබනවා. ඒ ඉවත් කිරීෙම් බලය තිෙබනවා කියන පදනම මත
තමයි එදා අරවින්ද ෙපෙර්රා ඒ කරපු විනය විෙරෝධී වැෙඩ් නිසා
ඔහුව ධුරෙයන් ඉවත් කෙළේ; ඔහුෙග් වැඩ තහනම් කෙළේ. පස්ෙසේ
ෙමොහාන් පීරිස් අග විනිසුරු ධුරයට ඇවිල්ලා ෙමොකද කෙළේ? ඔහුව
නැවත ෙසේවෙය් පිහිෙටව්වා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පරිණත භාවයක්
නැති, උසාවිෙය් විනිශ්චයකාරවරයකු විධියට නඩු තීන්දු ෙදන්න
හැකියාවක්, දැනුමක් නැති තමන්ෙග් හිෛතෂීන්ව තැන් තැන්වලට
පත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙකොළඹ දිසා අධිකරණ,

මහාධිකරණවල වැඩ කරන්ෙන් ඒ අධිකරණ තීන්දු ෙදන්න
හැකියාවක්, දැනුමක් නැති ෙමොහාන් පීරිස්ෙග් ෙගෝලෙයෝයි. ඒ
තත්ත්වයට අධිකරණය පත් කළා. නියම හැකියාවක් තිෙබන,
පරිණත භාවයක් තිෙබන විනිශ්චයකාරවරුන්ව කුරුණෑගලට,
අනුරාධපුරයට, ෙපොෙළොන්නරුවට මාරු කළා. තවම මහාධිකරණ
විනිසුරුවරු පත් කරලා නැති මහාධිකරණ 16ක් විතර තිෙබනවා.
ඒ මහාධිකරණවල නඩු කටයුතු සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒවායින්
අගතියට පත් වන්ෙන් සාමාන ජනතාවයි. ඒවාට අදාළ
විනිසුරුවරුන් පත් කරන්න ෙමොහාන් පීරිස්ලාෙග් එදා ඒ
කියාදාමයට බැරි වුණා. ඔවුන් කෙළේ ෙමොකක්ද? තමන්ෙග්
හිතවතුන්, ෙහන්චයියලා, ෙද්ශපාලන හිතවතුන් පත් කරෙගන
ඔවුන්ට අවශ විධියට නඩු තීන්දු දුන්නු එකයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙමොහාන් පීරිස්ව
ෙම් ධුරෙයන් ඉවත් කරලා විතරක් මදි. වැරදි පුටුෙව්යි ඔහුව වාඩි
ෙකෙරව්ෙව්. එතැනින් ඔහුව ඉවත් කරන්න ඕනෑ. ඒක කළා; ඒක
ෙහොඳයි. ඒෙකන් නැවතිලා මදි. ඔහු ඒ අග විනිසුරු ධුරය දැරූ
අවුරුදු ෙදකක කාලය තුළ ඔහු විසින් අෙප් රෙට් අධිකරණ
පද්ධතියට කළ විනාශය පිළිබඳව ෙහොයා බලන්න වහාම විෙශේෂ
ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසමක් පත් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි
ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා කරනවා, වහාම, හැකි ඉක්මනින් ඒ පිළිබඳව
විෙශේෂ ෙකොමිසමක් පත් කරන්නය කියලා. ඔහුෙග් අනුදැනුම මත
ඔහුට හිතවත් විනිශ්චයකාරවරු පත් කෙළේ ෙකොෙහොමද, නීති
විෙරෝධී ආකාරයට, විනය විෙරෝධී ආකාරයට හැසිරුණු නිසා වැඩ
තහනම් කළ විනිශ්චයකාරවරු නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවූෙව්
ෙකොෙහොමද, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නීතිඥවරුන්ට බලපෑම් කෙළේ
ෙකොෙහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා හැකි
ඉක්මනින් විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරලා සාධාරණය
ඉටු කරන්න, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ඇති කරන්න. ඒ
වාෙග්ම අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ඇති කරලා ෙහට දවෙසේ ෙම්
රෙට් නීතියට, යුක්තියට සාධාරණත්වයක් ඉටු කරන්න මැදිහත්
ෙවන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නතර ෙවනවා.

[3.51 p.m.]
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා)

(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மங்கள

சமர ர

-

ெவளிநாட்ட

வல்கள்

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign
Affairs)

Mr. Deputy Speaker, in a statement made to “The
Island” and other newspapers yesterday, the outgoing
Chief Justice, Mr. Mohan Peiris, has said, I quote:
“Maintaining the dignity and decorum associated with the office
of the Chief Justice and ensuring its respectability and propriety
is my prime concern. As the pinnacle of our judicial
administration, it should be preciously safeguarded in its pristine
purity; now and for the future - in the need to preserve justice as a
wholesome entity.”

This, Sir, is part of the statement made by the former
Chief Justice and I see it almost as if a harlot is extolling
the virtues of virginity because Mohan Peiris, who
brought international disrespect and condemnation to our
judicial system by his scandalous appointment two years
ago and his conduct since then, is now shedding tears, if I
may quote his own words, for the “pristine purity" of the
Office of the Chief Justice.
As you know, two years ago, on Monday, the 14th of
January, 2013, a large contingent of military personnel
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occupied the Supreme Court Complex - this, I remind to
these gentlemen here, who, today, talk about the rule of
law - and from the early hours of the following morning,
the Supreme Court was cordoned off and riots squads,
barricades and water cannons put in place. All this and
more to enable Mr. Mohan Peiris to be driven into the
Courts Complex through its exit, the most appropriate
entry for a fake judge. Outside the court gates, lawyers
who had challenged the illegal and immoral eviction of
Shirani Bandaranayake lit candles in daylight and, as they
called it then, it was "the beginning of darkness at noon".
In fact, there are reasons, both substantial and
procedural, which others today have gone into greater
depth to point out why Mohan Peiris was not lawfully
appointed to the Office of the Chief Justice. I think that
has been dealt with by many of my Colleagues. But, since
he claims to be an expert on unconstitutional processes,
then, he is well aware of the degree of unconstitutionality
that attends the eviction of the legitimate Chief Justice
from a rightful chair by which, he, escorted by the STF
and armed guards, took up and functioned in that chair.
He actually, for the first few days and weeks, functioned
with STF and armed guards around, like in one of those
banana republics in Africa. He is also well aware of all
that he had done to degrade the Judiciary, its dignity,
independence, objectivity and reputation over these two
years.
In fact, Mr. Mohan Peiris recently stated that the
separation of powers is a fundamental feature of our
Constitution. It is in the spirit of his own words then that I
recommend that someone look at the appointment of this
person. When he was appointed to this position, he was
the Legal Adviser to the Cabinet, the Chairman of the
Seylan Bank, a Director of the Lanka Logistics and
Technologies Limited, the arms purchasing unit of the
Ministry of Defence, and a Director of the Rakna
Arakshaka Lanka Limited, a security company
established by Mr. Gotabaya Rajapaksa, the then
Secretary to the Ministry of Defence. He was also the
Legal Adviser to the Ministry of Defence, the AttorneyGeneral, the Government Spokesman before the UN
Human Rights Council refuting allegations of war crimes
and importantly, a close and partial ally of the former
President and he should not hold the post of de facto
Chief Justice.
He became the Chief Justice of this country while
holding all these posts which I mentioned before. In fact,
the dignity of the Judiciary, which Mohan so nobly now
talks about, is dependent on its impartiality and
objectivity as well as its independence from the Executive
and the Legislature, as you well know. It also requires
that the head of the system commands the respect of the
community of lawyers, who, in this case, have been
propelled to be the champions of resisting the former
Chief Justice.
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Under Mohan Peiris’ tenure, this illusory dignity and
independence was a cobweb of conflicting interest and
Mohan Peiris, in actuality, became an appendage or an
extension of the State apparatus. In fact, the Bangalore
Principles of Judicial Conduct, the International Gold
Standard - I am sure, my Friend, the former Justice
Minister knows - in fact, states that a judge shall not only
be free from inappropriate connections with, and
influenced by, the executive and legislative branches of
Government, but must also appear to be a reasonable
observer to be free therefrom. Did Mohan Peiris give any
thoughts to the sanctity of his judicial office when, on the
14th of April last year - we saw pictures all over the
newspapers - he, apparently in the company of Gotabaya
Rajapaksa joined President Rajapaksa and his immediate
family in celebrating the Sinhala and Hindu New Year
and joining the feeding of milk rice to each other at the
auspicious time? Did Mohan Peiris think it was part of
his job to become a member of President Rajapaksa’s
entourage on an official visit to Italy and the Vatican in
September last year, when we all saw on TV and
otherwise, that he accompanied the President there? Did
Mohan Peiris give any thought to the public perception of
the Supreme Court when he begged for a diplomatic
appointment from the Executive branch of the
Government? In fact, it was only last week since I was
sworn-in as the Foreign Minister, within about a week of
being sworn-in, I got a call from the Prime Minister
asking what stations are available for Mr. Mohan Peiris
because he was demanding a diplomatic appointment, the
Prime Minister said. I was rather taken aback, but I said,
“Okay, if it is to clean the Supreme Court, let us offer him
something” and I offered him Brazil. We said he can
become the Ambassador for Brazil. Then, two days later,
I got a message saying he is not interested in Brazil, that
he is insisting on Italy and the Vatican. So, this is the way
he bargained with the position he illegally got and he was
trying to actually bargain the post of Chief Justice to
become an Ambassador in Italy and the Vatican.
I hope the Hon. Members remember that I had made a
complaint to the CID based on reliable information and in
that complaint I have stated that Mr. Mohan Peiris was
there when this conspiracy took place early morning of
the 9th of January, along with the former President, along
with the Defence Secretary, along with the former
External Affairs Minister and the Provincial Councillor,
Mr. Gammanpila. Mr. Mohan Peiris was there, as far as
we know, taking part in a conspiracy to prevent this
Government taking office, attempting to impede the one
democratic process most crucial to the proper functioning
of our society in any democracy.
It is clear from all that can be seen of this man's
outward actions, transactions and relationships ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sir, I rise to a point of Order.
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Vasudeva Nanayakkara, what is your point of
Order?
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

This Hon. Minister has made a complaint to the CID
and initiated proceedings, thereby, to have this very
serious matter investigated and while it is pending, he
takes the liberty to talk about it.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

It is not sub judice, Hon. Member.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

I am not talking about sub judice. I am talking about
the morality.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

You are the last person who can talk about morality
out of all these persons. The most immoral person I have
ever met is now talking about morality. What a joke! It is
like Mohan Peiris speaking about purity of the Judiciary.
It is like a harlot extolling the virtues of virginity. That is
what you are doing.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

There you are! [Interruption.]
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

It is clear from all that can be seen of this man's
outward actions, transactions and relationships, that he
cannot be expected to command the respect and
confidence of the international community, or of Sri
Lankans expecting accountability and transparency in a
court of law. Hon. Members would recall the international
backlash that attended the removal of the 43rd Chief
Justice Shirani Bandaranayake two years ago. Statements,
as you know, condemning the move and calling for her
reinstatement were made by several governments, the UN
Special Rapporteur on the Independence of the Judiciary,
the International Commission of Jurists, the International
Bar Association and the Bar Associations of several
countries
and
the
Secretary-General
of
the
Commonwealth, which we currently chair, expressed the
Commonwealth’s profound collective concern at what
could be perceived to constitute violations of core
Commonwealth values and principles.
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In fact, I have the two reports which were never
published. These reports were submitted only to the
Commonwealth Secretary-General and to the former
President Rajapaksa as the incoming Chair-in-office of
the Commonwealth, where two of the most eminent
Judges in the world were commissioned by the SecretaryGeneral to assess the impeachment of Shirani
Bandaranayake. One is, Sir Jeffrey Jowell and the other is
the Justice Pius Langa from Johannesburg, South Africa.
In the conclusion of the Memorandum it clearly states, I
quote:
“(b) It follows that all subsequent actions flowing from that, by
Parliament and the President, namely, the impeachment of the
Chief Justice and her removal from office were unconstitutional
and unlawful. It also follows that the purported appointment…”

This is the very word “purported appointment”, which
has been used.
“ …of a new Chief Justice was also unconstitutional and
unlawful, since the incumbent Chief Justice had not been validly
removed.”

So, this is the exact argument on which President
Maithripala Sirisena based his decision to remove Mohan
Peiris and to appoint a new Chief Justice.
In fact, 45 Judges from all Continents wrote to
President Rajapaksa urging him to act immediately to
restore the independence of the Judiciary by reinstating
the legal Chief Justice and the UN High Commissioner
for Human Rights described the removal of the Chief
Justice through a "flawed process”, as a gross
interference with the independence of the Judiciary and a
setback for the Rule of Law in Sri Lanka.
She questioned how anyone could have any
confidence in the independence and impartiality of
Mohan Peiris when handling allegations of serious
human rights violations by the authorities. In the two
years in which Mohan Peiris was in power, creditability
continued to wane. He was, after all, the person who
informed the UN Committee against Torture that
journalist Ekneligoda was comfortably and safely living
in a certain country. Here, the Chief Justice of this
country makes this very irresponsible statement and when
called upon by a court of law to disclose the country
where Mr. Ekneligoda was, the reply Mohan Peiris gave
was, “Only God knows”. Having said that he knows the
country in which this man is living, he finally said, “Only
God knows”.
The many victims of Mohan Peiris’s tenure include,
but are not limited to, PTA prisoner Ganesan
Nimalaruban, the Slave Island affectees who were
banished in the name of development and the victims of
the Welikada Prison riots. In a context when a credible
judicial system is needed, both for domestic healing and
to prevent international intervention in what should be a
domestic process of reconciliation, Mr. Peiris would be a
very significant hindrance indeed. It is a notorious fact
that his former juniors operated and conducted legal
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practice from the Chief Justice’s official residence. This is
a well-known fact. I am sure many Ministers of the
former regime are well aware of the fact that he used even
his official residence for his private practice.
It is also a notorious fact that appeals listed in
different courts were arbitrarily moved to his own court
when a party happened to be a friend or a relative. For
example, he directed that the Supreme Court case where
Asia Asset Finance was the appellant be heard before a
Bench of which he was a member despite being well
aware that the Chairman is his brother-in-law and his wife
is on the board of directors and are major shareholders of
the company. This is how he used the position given to
him, the position gained by him illegally. It is a notorious
fact that in two cases, supporters of the former
Government were brought as suspects before Magistrates
for assaulting Opposition supporters during the last
Presidential campaign; you are talking about people
getting assaulted. We condemn it from whichever side it
emanates from, but this was what happened then. When
our Opposition supporters were assaulted, Mr. Mohan
Peiris called his Magistrates and ordered them to grant
bail to the suspects. It was never heard of. Mohan Peiris,
himself, during the last Presidential Election actually
called his Magistrates and instructed them to grant bail to
the suspects. Even the records of the Committee against
Torture, the Treaty body of the Convention Against
Torture, would bear testimony to the fact that Mr. Mohan
Peiris stated untruths before it.
This is there in the international arena and he was
thereafter called a "liar" by one of its members. The
Chief Justice of Sri Lanka was called a "liar" in public by
one of its members. This was judicial corruption at its
best. Mohan Peiris was, without dispute, at the rotten core
of the institutional mechanism that stands accused of
committing violations of human rights and crimes against
humanity. Not many of you may be aware that in
November, 2013 Mohan Peiris attended a Conference of
Chief Justices of the Asia and Pacific Region, convened
by the Chief Justice of the Republic of Turkey and the
United Nations, uninvited. He was not invited. He went
there and gatecrashed this Conference. The Sri Lankan
Judiciary had been deliberately excluded in view of the
events in January of that year. Neither did the United
Nations nor the Turkish Judiciary recognize Mohan Peiris
as the Chief Justice of Sri Lanka. He just went and sat
there in that international Conference. The whole
Conference refused to recognize Mohan Peiris as the
Chief Justice of Sri Lanka. Yet, he travelled to Istanbul
with his wife, demanded that he be accommodated in the
Conference hotel, attended the Conference and
participated in the discussions without being recognized
as a participant. A shameless chap, an absolutely
shameless man Mohan Peiris is. On leaving Istanbul, he
demanded that his airfare be reimbursed in cash.
The Istanbul Declaration on Transparency in the
Judicial Process, which was adopted at that Conference
does not bear his name. In fact, the Hon. (Dr.) Wijeyadasa

318

Rajapakshe can check all these details at his Ministry.
This is how he misused and abused his powers as the
Chief Justice. The Bangalore Principles of Judicial
Conduct require judges not to do anything that detracts
from the dignity of judicial office. However, what Mohan
Peiris has done will detract from the dignity and
reputation of our Judiciary for many years to come.
Finally, Sir, as the Minister of Foreign Affairs, now it
is my duty and responsibility to promote and safeguard
the interests, integrity and the sovereignty of Sri Lanka.
One of the principal issues, which you faced and I am
facing today, is the question of addressing the ongoing
inquiry being conducted under the auspices of the United
Nations Human Rights Council into war crimes and
violations of the International Human Rights Law and the
Humanitarian Law alleged to have been committed in this
country during the latter part of the war. If I am to
convince, even when we were in the Opposition, it was
always our stand that we should be against international
interference in such matters, but even during the election I was hoping to bring our Manifesto, the "Hundred-Day
Programme" - we categorically stated that we believe in
an internal domestic mechanism to look into these alleged
war crimes and under our Government, such an institution
will be set in motion.
In fact, many of our foreign friends have admitted that
Sri Lanka still has some of the best judges in the world
and we still believe - I believe personally - that we can
look after many of these questions ourselves. We had a
Judiciary which is competent, independent and impartial,
a Judiciary which can rank as one of the best amongst the
world. In fact, as you know, many of our judges are even
serving in countries like Fiji, because of the respect we
have been able to garner all over the world during the
years. But, that respect was lost during the last few years.
An international inquiry initiated last year is currently
nearing completion. In fact, the results of this inquiry
could lead to Sri Lankan Armed Forces and other
civilians appearing before the International Tribunal,
unless tangible steps are taken to restore judicial
credibility.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Minister, please wind up now.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Yes, I will be finishing in one minute. This is where
the restoration of the credibility of our judicial system is
extremely important. Especially, if we are to convince the
international community that we do not want an
international intervention in our internal affairs of our
country, if we are to tell the international community that
we have a judicial system which can take care of our own
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problems, we have to ensure that the Judiciary is put back
in order and the credibility of it restored as soon as
possible. It is the previous administration’s failure to set
up a credible domestic mechanism that has led to our
current difficulties. It is the current Government’s
position that the most effective way of beginning the
process of healing between communities and preventing
international prosecution, which many would feel will be
a violation of sovereignty, would be to institute a credible
domestic mechanism as soon as possible. In fact, we are
in the process of doing it. The challenge today is to
ensure that we are able to effectively enjoy the rights,
privileges and benefits of re-entering the community of
civilized nations and ensure that we, as a country, do not
suffer economic sanctions, ill-dignity and a tarnished
reputation because we fear justice or because we are too
short-sighted to be able to pursue that justice in a credible
manner ourselves. Because of the many regressions we
have made, we have a long way to go before we can
change perceptions and to prove that we, as a country, can
institute a domestic mechanism that is as effective and
just as any proposed international mechanism. We hope
that under the new Chief Justice and the reforms we
propose to introduce, we will be able to raise the Judiciary
from the depths to which it has sunk to one that conforms
to contemporary international standards and the essential
requirements of a democratic multiethnic, multireligious
and multilinguistic State. That is the principal reason for
my intervention in this Debate.
Thank you.
[අ.භා. 4.14]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙප් විෙද්ශ ඇමතිතුමා
වැරදුණු කුරුමානමක් පිළිබඳව කථා කිරීම ගැන එක්තරා විධියකට
මා කනගාටු වනවා. ෙමොකක්ද වැරදුණු කුරුමානම? අද එතුමාෙග්
කථාෙවන්
එතුමා
පිළිගත්තා,
ෙමොහාන්
පීරිස්
අග
විනිශ්චයකාරතුමාට තානාපති තනතුරක් ෙහෝ ෙවනත් තනතුරක්
දීෙම් ගනුෙදනුවකට පැමිණීමට හැම ෙදයම කළ බව. ඒ වාෙග්ම
ගරු අගාමාත තුමාෙග් කථාෙව්දීත් ඒ බවම සඳහන් කළා. ඇයි?
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑකම තිබුණා, ඔහුෙග් ඉල්ලා අස්වීම ලබා ෙගන
ඔබතුමන්ලාට අවශ අග විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කරන්න. ඒ
සඳහා ඕනෑම තනතුරක් පුද කරන්නට දැරූ උත්සාහය අසාර්ථක
වුණා. වැරදුණු කුරුමානෙම් කපිතාන්වරයාෙග් -මෙග් පැරණි
මිතයාෙග්- කථාෙවන් කියා පාන්ෙන් ෙම් කුරුමානම වැරදුණු
හැටියි. අගාමාත තුමාත් පාර්ලිෙම්න්තුවට කථාව කරන ෙකොට
කියා සිටියා, එතුමාෙගන් ඉල්ලා අස්වීම ගන්න දවස් ගණනාවක්,
සති ගණනාවක් සාකච්ඡා කරමින් ගනුෙදනු කළාය කියලා. ඒ
කියන්ෙන් අග විනිශ්චයකාරවරයා හැටියට එතුමාව පිළිගත්තා
කියන එකයි. ඒ ගැන කිසි සැකයක් නැහැ. අෙප් විෙද්ශ
ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් හෑල්ලක් කියැවුණා. විෙද්ශ ඇමතිතුමා ඒ
හෑල්ෙල් සියලු ෙදයින්ම කියන්ෙන් ඔහු අග විනිශ්චයකාරවරයා
හැටියට පිළිගත් බවයි. ඒ අග විනිශ්චයකාරතුමාෙගන් ඉල්ලා
අස්වීම ගැනීම ගැන එතුමා -ෙමොහාන් පීරිස්- හා ඔබ අතර තිබුණු
ගනුෙදනු ගැන ෙහෝ රහස් සාකච්ඡා ගැන මා කථා කරන්න
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යන්ෙන් නැහැ. එය සිදු වුෙණ් නැති නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට
තිබුණු එකම පියවර තමයි, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට ගරු
කිරීම.
අග
විනිශ්චයකාරවරයකු
ඉවත්
කරන්නට
ෙහෝ
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු ඉවත් කරන්නට පුළුවන්
වන්ෙන්, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107 ව වස්ථාව අනුව
කටයුතු කිරීෙමනුයි. ඒ ව වස්ථාවට අනුව කටයුතු කරන්නට බැරි
වීම තමයි අද මතු වී තිෙබන පධාන පශ්නය. ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාවට පටහැනිව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවයට
පටහැනිව පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු කිරීමට පයින් ගහලා, අග
විනිශ්චයකාරවරයකු බෙලන් එළියට දමලා, ෙවන ෙකනකුව ඒ
පුටුෙව් දවසකට ඉන්දවා ඇති කළ විලම්බීත නාඩගම ලංකාෙව්
ෙශෝචනීයම අවස්ථාවක්ය කියන එක පළමුෙවන්ම මා කියන්න
කැමැතියි.

The letter sent to the Chief Justice Mohan Peiris by
the Secretary to the President undermines not only the
sovereignty or the sanctity of Parliament but also the
Judiciary. Because of the unconstitutional nature of the
letter, today a lawfully-appointed Chief Justice stands
displaced and supplanted by an interloper. I would say
this is a historical blunder by a Government that came to
power on the promise of Good Governance and the Rule
of Law. You will never erase this blight that you have
brought upon the Judiciary unless corrective measures are
taken immediately.
According to the former Chief Justice Sarath N. Silva,
nowhere in the world has anything of this kind happened
nor will it ever happen. I think the former Chief Justice
should be heard by the leader of the JVP. What the
former Chief Justice has to say must be heard by the
Front Benchers of the Government, except for the Hon.
Rauff Hakeem, who voted with us to evict Mrs. Shirani
Bandaranayake. I would like to remind that there were
others, my good Friend, the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,
who also served on the Committee. I do not want to take
much time because time is limited and I have been given
only ten minutes.
The former Chief Justice says, “So, we have set a
great example of good governance in ousting a Chief
Justice who still remains the Chief Justice of this
country”. You are not a lawyer, Hon. Foreign Minister, I
am not a lawyer. You have never been a judge; I have
never been a judge. Here is a person who headed the
Supreme Court of this country, Chief Justice Sarath N.
Silva, who very clearly states about the violations that
you all have done. I will demonstrate with clarity how
illogically wrong the Prime Minister had been in
receiving advice from a group of lawyers who have an
axe to grind against Mohan Peiris.
We see, today, how Upul Jayasuriya settled scores
with Mohan Pieris; how he enlisted a group of senior
lawyers who had personal interest in ousting the Chief
Justice because these wise men who were named by Upul
Jayasuriya in his speech recently could not manoeuvre
and peddle influence with the Bench.
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I do not want to go further into that matter. I would
now like to quote what is mentioned in the “Rivira”
newspaper.

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙබොරුව කියලා කියලා ෙමතුමාෙගන්
ඉල්ලා අස්වීම ගන්න බැරි වුණාම අර නීතිඥ කණ්ඩායම ගිහිල්ලා
ජනාධිපතිතුමාට බලපෑම් කළා, බෙලන් ශිරානි බණ්ඩාරානායක
මහත්මියව තනතුෙර් ඉන්දවන්න.

ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා කිව්වා, වලංගු නැහැයි කියලා.
සරත් එන්. සිල්වා හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමා සමඟ පැවති පුවත්
පත් සාකච්ඡාවක් 2015 ෙපබරවාරි 01වන ඉරිදා ''රිවිර'' පුවත්
පෙත් පළ වී තිෙබනවා. එහිදී එතුමාෙගන් අසා ඇති පශ්නයක් සහ
ඊට දී ඇති පිළිතුර ෙමහි සඳහන් කරන්නම්.

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ඇති "ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හා
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් පත් කිරීම හා ඉවත්
කිරීම" ව වස්ථාව වන 107වන ව වස්ථාව අපි කවුරුත් දන්නවා.

"ප - ෙකෙසේ ෙවතත් ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙයෝජනාවක් විනා අගවිනිසුරුතුමිය
තනතුරින් ඉවත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ
නැති බවක් කියනවා ෙන්ද?
පි - එෙහම කියන එක වැරදියි. අගවිනිසුරුතුමිය ඉවත් කිරීෙම්
ෙයෝජනාවක් නැතැයි එදා විපක්ෂය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විෙරෝධයක්
ඉදිරිපත් කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී කථානායකවරයාෙග් නිෙයෝගයක් අනුව
ෙත්රීම් කමිටු කියාමාර්ගයක් ගන්නා ලද නිසා බණ්ඩාරනායක මහත්මියට
තනතුරින් ඉවත්කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙසේ සලකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්දය
විමසන බව කථානායකවරයා පකාශ කළා.
ඒ අනුවයි ඡන්දය පැවැත්වුෙණ්. අදාළ පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමය තීරණය
කළ යුත්ෙත් කථානායකවරයායි. ඊට ඉහළින් අධිකරණයට කිසිවක් කළ
ෙනොහැකියි. ෙම් සියලු කඩඉම් පසු කිරීෙමන් අනතුරුවයි එවක
ජනාධිපතිවරයා බණ්ඩාරනායක මහත්මියව තනතුරින් ඉවත් කරන්ෙන්.
අෙනක් වැදගත් කාරණය තමයි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය තනතුරින් ඉවත්
කිරීෙමන් පසුව ගතවූ අවුරුදු ෙදකක කාලය ඇතුළත කිසිදු අවස්ථාවක
එකී කියාමාර්ගයට එෙරහිව කිසිවකුත් ෙම් දක්වා උසාවි ෙනොයෑම."

ෙමන්න, හිටපු අග විනිශ්චයකාර සරත් එන්. සිල්වා මැතිතුමා
ඉතා පැහැදිලිව පකාශ කර තිෙබන ෙද්. ෙම් වාෙග්ම තව
ෙකොටසක් කියන්න තිබුණත් මට කාලය මදි. නමුත් එතුමා ෙදන
පිළිතුරක් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ:
"නෑ. ජනාධිපතිවරයාෙග් නිෙයෝගයක් මගින් ඔහුෙග් තනතුර අහිමි
ෙවනවා නම් ඔහුට ඊට එෙරහිව පිළිසරණක් නෑ. ඔහු අසරණයි. ෙම්ක
බරපතළ කාරණයක්. 1802 ඉඳලා ෙම් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයක්
කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් ආකාරෙය් සිදුවීමක් ඉතිහාසෙය් කවරදාකවත්
ෙවලා නෑ. ෙමොහාන් පීරිස් මහතාට එෙරහිව කිසිදු පරීක්ෂණයක් පවත්වලා
නෑ. එෙහත් ඔහුට තනතුරින් ඉවත් වන ෙලස බලපෑම් කරලා තිෙයනවා.
ෙම්ක අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක්."

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ඒ කාරණා ෙදක
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරමින් මා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ.
ෙමොහාන් පීරිස් මහතා අග විනිශ්චයකාර තනතුෙර් සිටිෙය්
නැහැ කියන කතාන්තරය අද ඔබතුමන්ලා කියනවා. පාප්තුමා
ලංකාවට ආවාම "ෙම් අෙප් රෙට් අග විනිශ්චයකාරවරයා" කියලා
හඳුන්වා දුන්ෙන් ඔෙබ් රජෙය් නායකයා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

Article 107 of the Constitution is very clear as to how you
could remove a Supreme Court Judge. I repeat it because
you all have not followed that procedure, which was
followed for the removal of Shirani Bandaranayake.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඊළඟ කාරණාව ෙමයයි.
අෙප් කථානායකතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර බව
ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කළාය කියන එක මම යළිත් කියනවා.
එදා, 2013 ජනවාරි 11වැනිදා ෙදෝෂාභිෙයෝගය සාකච්ඡා කරන
අවස්ථාෙව්දී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා ඇතුළු මන්තීවරුන්
මතු කළ කාරණාව ගැන ගරු කථානායකතුමා කළ පකාශය මම
කියවන්නම්. එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 650වැනි තීරුෙව් ෙමන්න
ෙම් විධියට තිෙබනවා:
"ගරු ඇමතිවරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, අදාළ ස්ථාවර නිෙයෝග හා
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් පතිපාදන මම අධ යනය කර බැලුෙවමි.
ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මා ෙවත මන්තීවරුන්
අත්සන් ෙකොට ලබා ෙදන ලද ෙයෝජනා සම්මතයට අමතරව අලුත්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි බව මම පකාශ කරමි.
දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ෙහොඳින් අධ යනය කර බැලීෙම්දී
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත්ෙත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2)
ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව වස්ථාව සහ 78(අ) ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් බව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙකොට ඇත.
තවද, ෙමම ෙයෝජනාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉහත සඳහන්
විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර ෙචෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂණය
ෙකොට එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඔප්පු වී ඇතැයි විෙශේෂ
කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු ලැබුවෙහොත් ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග විනිශ්චයකාර පදවිෙයන් ගරු
ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ
රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම
සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි
සඳහන් වන බැවින් ෙමම ෙයෝජනාෙව් පරමාර්ථය ඉතා පැහැදිලි වන අතර,
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2) ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3)
ව වස්ථාව පකාර ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අද දින න ාය පතෙය්
අඩංගු කර ඇති ෙයෝජනාව පමාණවත් වන බව මම පකාශ කරමි."

එය තමයි, ගරු කථානායකතුමා දුන්න නිෙයෝගය. ෙම්
නිෙයෝගය වැරැදියි කියලා පාර්ලිෙම්න්තුවට නිගා කරන්නට අද
කණ්ඩායමක් උත්සාහ දරනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර බව ආරක්ෂා කිරීම අප කාෙග්ත් වග
කීමක්.

(An Hon. Member)

ආරාධනයක් නැතුවයි ආෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ආරාධනයක් ඇතිව ෙහෝ නැතිව ආපු මිනිහාව හඳුන්වලා
දුන්ෙන් එෙහමයි. ෙමෝඩ කථා කියන්න එපා. ආරාධනයක් ඇතුව
ෙහෝ නැතුව ආපු ෙකනාව හඳුන්වලා දුන්ෙන් එෙහමයි. ෙමෝඩ
කථා කියන්න එපා. "ෙමන්න මෙග් රෙට් අග විනිශ්චයකාරතුමා"
කියලා හඳුන්වලා දුන්නා. පාප්තුමා ආගමික නායකෙයක් විතරක්
ෙනොෙවයි, ස්වාධීන වතිකානු රාජ ෙය් පධානියා. ඒ නිසා

(The Deputy Speaker)
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන් ෙවමින්
තිෙබනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණයත් කියලා මම
කථාව අවසන් කරන්නම්.
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

එම ෙයෝජනාව පිළිබඳ ඡන්දය විමසීෙමන් පසුවද, ගරු
කථානායකතුමා එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 666වන තීරුෙව් එම
තීරණය යළිත් පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා මා හිතනවා ගරු
අගාමාත තුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කළ පකාශය වැරැදියි කියලා.
අෙනක් ඇමතිවරුන් පාර්ලිෙම්න්තුවට කළ පකාශයනුත් වැරැදියි.
අප ඉතා ඕනෑකමින් කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙචෝදනාවක්
තිෙබනවා නම්, අග විනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් කළ හැක්ෙක්
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107 ව වස්ථාව යටෙත් පමණයි. එෙසේ
නැතිව, ජනාධිපතිතුමාට හිෙතන විධියට, අගමැතිතුමාට හිෙතන
විධියට, උපුල් ජයසූරියට හිෙතන විධියට අග විනිශ්චයකාරවරුන්
ඉවත් කරන්න බැහැ. තවත් අග විනිශ්චයකාරවරයකු පත්
කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන් හිටපු අග විනිශ්චයකාරවරයාව
නීත නුකූලව ඉවත් කෙළොත් විතරයි.

What I fear is that we are going into a state of anarchy.
You all are violating the Constitution from the day of
swearing in under the pretext of Good Governance. There
is no good governance. You all are violating the
Constitution in the fear that you will not have a majority
vote in Parliament. This is the fear that you all have - that
you cannot come to Parliament. I state very confidently,
had you come to Parliament and had an inquiry on the
charges that the Hon. Minister of Foreign Affairs had laid
before the House, we, in Parliament would have
supported if it was established. We do not want a
violation of the Constitution. This is an anarchy that you
all are promoting today.
එම කාරණය පකාශ කරන අතරම, ෙම් භයානක තත්ත්වය
වළක්වන්න, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට ගරු කරන්න, ෙම්
කළ වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා අප ඔබට
බල කර සිටිනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා.
[අ.භා. 4.28]

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ
ෙද්ශීය ෛවද අමාත තුමා)

හා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අග
විනිශ්චයකාරවරයකු පිළිබඳ ෙයෝජනාවක් සම්බන්ධෙයන්
විවාදයකට මම ෙම් සහභාගි වන්ෙන් තුන්වැනි වරටයි.
මා පළමුෙවන්ම කියන්න කැමැතියි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා දිගින් දිගටම කියපු සරත් එන්. සිල්වා හිටපු
අග විනිශ්චයකාරවරයා ගැන. ඔහු එදා මුළු අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය්ම
දූෂිත අන්දමින් කියා කරන ෙවලාෙව්, අප ඔහුට විරුද්ධව කියා
කළා. මා හිතන්ෙන් වික්ටර් අයිවන් මහත්මයාෙග් ෙපොෙත් මුළු
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම ස්තුති කර තිබුෙණ් අප ෙදෙදෙනකුට විතරයි.
ඒ වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට සහ මටයි. අප ෙනොසැලී,

අවසාන දිනය දක්වා ඒ දූෂිත අග විනිශ්චයකාරවරයාට විරුද්ධව
කියා කළා. එදා මම මූලික ෙවලා තමයි ඒ අග
විනිශ්චයකාරවරයාට
විරුද්ධව
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ දූෂිත අග
විනිශ්චයකාරවරුන්ව ආරක්ෂා කරන්න නම් අප කටයුතු
කරන්ෙන් නැහැ.
සමහර මන්තීවරුන් කමෙව්දය ගැන ෙමතැනදී කථා කළා.
කමෙව්දය ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙමොහාන් පීරිස් - එවැනි දූෂිතෙයක් ෙවනුෙවන් කථා කිරීම ගැන මට කනගාටුයි. එදා හිටපු අග
විනිශ්චයකාරවරයාට විරුද්ධව අප ඒ කාර්ය භාරය කළා. ඔහු
ගියා. ඊට පසුව ආෙව් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියයි.
එතුමියෙග් වැරැදි අප දැක්කා. මම එදාත් කිව්වා; අදත් කියනවා;
ෙහටත් කියනවා. මෙග් ස්ථාවරෙය් ෙවනසක් නැහැ.
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කථාවක් කළා. එතුමාෙග් කථාෙව් ඒ
ෙකොටස මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. මට ඉතාම ෙහොඳින් අවෙබෝධ
වුණා, එතුමිය කරපු වැරැදි ටික. නමුත් එතුමියෙග් ඒ ෙචෝදනා
ගැන විභාගෙය්දී ෙකොයි ෙවලාවකවත් මම එතුමියට
වචනයකින්වත් ගැරහුෙව් නැහැ.
මම හැම තිස්ෙසේම එතුමියට කථා කෙළේ, "Honourable Chief
Justice" කියලායි. මම එතුමියට address කෙළේ, "Your Honour"
කියලා. මම එතුමියට වැදගත් විධියට කථා කරලා කරුණු
ඉදිරිපත් කළා. එතුමිය කළ වැරදි ගැන, එහි තිබුණු දූෂිත ගනුෙදනු
ගැන මම කථා කළා. මම එතුමියට පසිද්ධිෙය් කිව්වා, “මම
විශ්ෙල්ෂණය කරන කමය වැරදි ෙවන්න පුළුවන්" කියලා.
ෙමොකද, ෙම් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුෙණ් අග
විනිශ්චයකාරවරියකට විරුද්ධවයි. ඉතින් අපි ෙබොෙහොම පරිස්සම්
වන්නට
ඕනෑ.
සාමාන ෙයන්
ෙද්ශපාලනඥයන්,
ෙද්ශපාලනඥයන් බැණ ගන්නවා වාෙග් ෙනොෙවයි. රටක
අධිකරණයට විරුද්ධව ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරනෙකොට මුළු
අධිකරණ ක්ෙෂේතයම කඩාෙගන වැෙටන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා
ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට අපි පරිස්සම් වන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා මම
පැහැදිලිවම එතුමියට කිව්වා, “ඔබතුමියෙග් ගනුෙදනු ගැන මම
ෙම් කරන විගහය වැරදි වන්නට පුළුවන්; මම විශ්ෙල්ෂණය කරන
විධිය වැරදි වන්නට පුළුවන්" කියලා. එෙහම නම් ඔබතුමිය අපිට
කියන්න, "ෙම් ගනුෙදනු හරි. නමුත් ඔබතුමා පැහැදිලි කරන කමය
වැරදියි" කියලා. එෙහම නම් මම ඒ ෙවලාෙව්ම සමාව අරෙගන
එය පිළිගන්නම් කියලා මා කිව්වා. නමුත් එතුමිය කවදාවත් අපට
අපි විශ්ෙල්ෂණය කරපු කමය වැරදියි කියලා කිව්ෙව් නැහැ. ඒ
නිසා එතුමියට විරුද්ධවත් මම ඒ රජය තුළ සිටියා. එක් අයකුව
ඉවත් කරලා, තවත් වැරදිකාරයකුව ෙගෙනන්න අපට ඕනෑ නැහැ.
ඒක ෙනොෙවයි අෙප් අභිපාය වන්ෙන්. අපට ෙත්ෙරන අන්දමින්
අෙප් අධිකරණය පිරිසිදු කර ගැනීමයි අෙප් අභිපාය වන්ෙන්. මම
හිතන විධියට ඒක තමයි හැම මහජන නිෙයෝජිතයකුම කළ
යුත්ෙත්. එෙහම නැතිව තමන්ෙග් පැත්තට ආවාම, "ෙහොඳයි"
කියන එක ෙනොෙවයි.
අෙප් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග්
ෙසෞඛ ෙවනුෙවන් දුම්ෙකොළ සහ මද සාර පිළිබඳ ජාතික
අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගනාපු අවස්ථාෙව් එදා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම්
ආසනෙය් ඉඳෙගන හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද? කෑ ගැහුෙව්
ෙකොෙහොමද? සමහර ෙවලාවට රජයන් සමඟ ඉන්න විට අපිට යම්
යම් ෙද්වල් කරන්නට සිදු ෙවනවා. නමුත් ඒවාට සීමාවන් තිබිය
යුතුයි. අපිට කියලා පතිපත්තියක් තිෙබනවා වාෙග්ම අපිට පිට
ෙකොන්දකුත් තිබිය යුතුයි. අෙප් ආත්ම ගරුත්වය පාවා දීලා
නායකයන් රකින්නට අපට බැහැ. ඒ විධියට කරලා ඒ නායකයාව
රකින්නත් බැහැ. එතෙකොට මිනිස්සු අපිව ගණන් ගන්ෙන් නැහැ;
ඉන් පසුව නායකයාව ගණන් ගන්ෙනත් නැහැ.
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එදා ෙම් කියාදාමය සිදු වුණා. ෙම් කියාදායම සිදු වන විට මම
ෙකළින්ම බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට කිව්වා, "ඒෙගොල්ලන් තව
දින ඉල්ලනවා. බැසිල්, අපි ෙම් දින ෙදමු" කියලා. ෙමොකද, මම ඒ
වනෙකොට ෙනවිල් සමරෙකෝන් මහත්මයා පිළිබඳව පැවැති
පරීක්ෂණය අධ යනය කරලා තිබුණා. එදා හිටපු ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාට අවශ ෙවලා තිබුණා ෙකොෙහොම හරි
ෙනවිල් සමරෙකෝන්ව එළියට දමන්න. නමුත් එදා ඒ විභාගය කළ
මැති ඇමතිවරුන්ට ආත්ම ශක්තියක් තිබුණා.
තමන්ෙග්
නායකයාට ෙකොපමණ වුවමනාව තිබුණත්, ෙනවිල් සමරෙකෝන්
මහත්මයාට කල් ෙදමින්, කල් ෙදමින් ඒ පරීක්ෂණය කරන්නට
එදා ඒ මිනිසුන්ට පිට ෙකොන්දක් තිබුණා. ඒක දැක්ක නිසා මම
කිව්වා, "ෙනවිල් සමරෙකෝන්ටත් මාස ගණනාවක් කල් දුන්නා. ඒ
නිසා අපි ෙමතුමියටත් කල් ෙදමු, එෙහම නැත්නම් ෙහොඳ නැහැ"
කියලා.
ෙමොකද, ෙමහි පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහත්මයා 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
හා අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් පත් කිරීම හා
ඉවත් කිරීම සඳහා ඇති කර තිෙබන කමෙව්දය ගැන පශ්නයක්
තිෙබනවා. ෙම් කමෙව්දය ඉතා ඉක්මන් විභාගයක්. ඇයි?
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ අභියාචනාධිකරණෙය් විනිසුරුවරුන්ව
ධුරෙයන් ඉවත් කිරීෙම් කියාවලිෙය්දී ඔවුන්ෙග් ෙසේවය අත්
හිටුවන්ෙන් නැහැ. එතැනින් පහළ සියලු උසාවිවල විනිසුරුවරුන්
සම්බන්ධව කටයුතුවලදී අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින්
මූලික පරීක්ෂණයක් කරලා එදිනම ෙසේවය අත්හිටුවලා තමයි
අෙනක්
විභාගය කරන්ෙන්. නමුත් ඉහළ අධිකරණවල
විනිසුරුවරුන් සම්බන්ධෙයන් එවැනි කමයක් නැති නිසා ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ගත්ෙත් වැරදි කියා මාර්ගයක්. එදා
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට ෙම් ව වස්ථාව මඟින් ඒක
ෙනොෙවයි කරන්නට තිබුෙණ්.
එදා මම රජය ෙවනුෙවන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
සම්බන්ධ පරීක්ෂණයට
සහභාගි ෙවමින් -රජයත් ආරක්ෂා
කරෙගන- පැහැදිලිව පකාශයක් කළා. ෙමොකක්ද? මම එදාත්
කිව්වා, ෙම් කමය ෙනොෙවයි නිවැරදිම කමය කියලා. ඒක මම
පිළිගන්නවා කියලා කිව්වා. මම ෙම් පරීක්ෂණයට සහභාගි වුණත්
ෙම්ක ෙනොෙවයි නිවැරදිම කමය, නියමිත කමය නම්, ඊටත් වඩා
උසස් විනිසුරු මඩුල්ලකින් ඒ අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග් හරි
වැරැද්ද ෙසවීමයි කියන එක එදා මා කිව්වා. ඒ සඳහා කල් ගත
ෙවයි, මාස 6ක්. ඒ නිසා මම එදා පැහැදිලිවම ෙයෝජනා කළා,
වහාම අග විනිශ්චයකාරවරයාෙග් ෙහෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
විනිශ්චයකාරවරයාෙග් ෙසේවය අත්හිටුවා විභාගය පැවැත්වීෙම්
කමෙව්දය පිළිපදින්නට ඕනෑ කියලා. තිෙබන කමය හරි, ඒක
කමවත් වන්න නම් ඒ කමෙව්දය පිළිපදින්නට ඕනෑ. ෙමොකද,
විත්තිකරුෙවකුට තව ෙකෙනකුෙග් නඩුවක් අහන්නට බැහැ.
අපි ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියෙග් එම පරීක්ෂණ කටයුතු
අවසන් කරලා සිටින විට, එක්තරා ඉරිදා දිනයක මා හිටපු
ජනාධිපතිවරයාව හමුවුණා මට මතකයි. මට එතුමාව හමුවන්නට
ඕනෑ යි කියලා කිව්වාම, ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "රාජිත උෙද්
එන්න, මමත් සමඟ උෙද් කෑම කන ගමන් අපි කථා කරමු"
කියලා. මම ගියා. එදා එතුමා ෙබොෙහොම නිවී සැනසිල්ෙල් සිටියා.
අපි ෙදෙදනා විතරයි සිටිෙය්.
ෙවන කවුරුවත් ජනාධිපති
මන්දිරෙය් සිටිෙය් නැහැ. අපි දීර්ඝව කථා කළා.
මෙග් වැඩ ටිකත් කථා කරලා ඉවර ෙවලා, ෙසටිෙය් වාඩි
ෙවලා ඉන්න ගමන් එතුමා කිව්වා, "රාජිත දැන් අලුෙතන් අග
විනිශ්චයකාරවරෙයක් පත් කරන්නට ඕනෑ, මම හදන්ෙන්
ෙමොහාන් පීරිස්ව පත් කරන්න" කියලා. මම කිව්වා, "ඒක නම්
කරන්න එපා" කියලා. මම ෙම් විධියටම අත් ෙදක උස්සලා ඒක
කරන්න එපා කියලා කිව්වා. මම කිව්වා, එක්දහස් නවසිය අසූ
ගණන්වල ඉඳලා ෙමොහාන් මෙග් මිතයා, ෙමොහාන් පීරිස්ව
දැම්ෙමොත් telephone call එකකින් නඩුවක් කථා කර ගන්නට
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තීන්දුවක් ගන්නට මටත් පුළුවන්, හැබැයි අපි ෙම් කරපු වැෙඩ්
ෙමෝසම් වරුසාෙව් ඔරු පදිනවා වාෙග් ෙවනවා කියලා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් මුළු රටක් අපිට විරුද්ධයි කියලා මම කිව්වා.
ශිරානි බණ්ඩාරනායක හරි ෙහෝ වැරදි ෙව්වා ඒ ෙවලාෙව් අපිට
විරුද්ධව රට නැඟී සිටියා. මුළු අධිකරණයම නැඟී සිටියා.
නීතිඥවරු විතරක් ෙනොෙවයි ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වරට
විනිශ්චයකාරවරු නැඟී සිටියා. පහළ මෙහස්තාත් උසාවිෙය් ඉඳලා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දක්වා සියලුම විනිසුරුවරු ඒ ෙවලාෙව් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක ෙවනුෙවන් නැඟී සිටියා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒ
යථාර්ථය තුළ ඉඳෙගන තමයි අපි වැඩ කෙළේ.
මම කිව්වා ජනාධිපතිතුමනි, ෙමෝසම් වරුසාෙව් ඔරු පදිනවා
වාෙගයි අපි වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්, එෙහම කරලා අපි ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් ෙගොඩට ආවා, ඒ නිසා ෙම්ක කරන්න එපා, ෙම්ක
කෙළොත් - ෙමොහාන් පීරිස්ව පත් කෙළොත්- අපි ෙම් කළ සියලු
කියාදාමය ෙද්ශපාලන කියාදාමයක් බවට සනාථ ෙවනවා කියලා.
ඒ සැෙර් මට ෙමොකක්ද හිටපු ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්? "නෑ රාජිත,
ඉවරයක් නැහැ ෙන්, නහින්න හදනවා" කියලා කිව්වා. මම කිව්වා,
ෙකොච්චර නහින්න හැදුවත්, ෙම්ක කෙළොත් ඔබතුමාෙග් ආත්ම
ගරුත්වයත් ඉවරයි, ෙම්කට වාඩි වුණු අෙප් ආත්ම ගරුත්වයත්
ඉවරයි කියලා. ජනාධිපතිතුමාෙගන් ගිහිල්ලා අහන්න.
ජනාධිපතිතුමාට අපි නිවැරදි ෙද්වල් කිව්වා, කළ යුතු ෙද්වල් ගැන
කිව්වා. අපි ෙබොරුවට ජනාධිපතිකම්වලට බය ෙවලා ඉඳලා ඊට
පස්ෙසේ එළියට ඇවිල්ලා කථා කෙළේ නැහැ. මම කිව්වා, "ෙමොහාන්
පීරිස් පත් කරන්න එපා" කියලා. ඔහු ෙද්ශපාලන පුද්ගලෙයක්,
ඔහු කැබිනට් මණ්ඩලෙය් උපෙද්ශකවරෙයක්, ජනාධිපතිතුමාෙග්
උපෙද්ශක, සමාගම්වල නිෙයෝජිතෙයක්, ඔහු රජෙය් ආයතනවලට
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා, එෙහම ෙකනක්ව දැම්ෙමොත් අපිට
ෙහොඳ නැහැ, කවුරු හරි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සිටින පුද්ගලෙයක්
ඔය තනතුරට පත් කරන්න කියලා මම කිව්වා. එතෙකොට ෙම්ක
ගැන මිනිසුන්ට ඇති ෙවලා තිෙබන සැක සංකාවල් නැති ෙවලා,
ඇත්තටම ෙම් ශිරානිෙග් වැරැද්ද මිසක් තමන්ෙග් මිනිෙහක්
appoint කරන්න ෙනොෙවයි ෙම්ක කෙළේ කියලා හිතනවා කියලා
මම කිව්වා. නමුත් දවස් හතරකට පහකට පස්ෙසේ මට ආරංචි වුණා
ඔහුව පත් කරනවා කියලා. මම දැන ගත්තා බලපෑම වැඩියි කියලා.
එතැනින් අර සියලු කටයුතු ෙහේදිලා ගියා. මම දැක්කා ෙම්
ෙමොහාන් පීරිස් මහතා අලුත් අවුරුද්ද දවෙසේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත්
එක්ක කිරි බත් කනවා. ෙමොන විළි ලජ්ජා නැති වැඩක් ද?
අග විනිශ්චයකාර ජී.පී.එස්. ද සිල්වා මහතා පතිකාර ගැනීම
සඳහා දිගටම ආෙව් මෙග් ළඟට. මම ඒ පතිකාර කිරීෙම් කටයුතු
ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන් නවත්වන තුරුම එතුමා මා ළඟටයි
ආෙව්. අපි ෙදන්නා ෙබොෙහොම මිත හින්දා මම එක දවසක්
ජී.පී.එස්. ද සිල්වා මහතාට කථා කරලා මෙග් පුතාෙග් උපන් දින
සාදයට එන්න කියලා කිව්වා. රාතී ෙභෝජන උත්සවයක් අෙප්
ෙගදර තිබුෙණ්. එතුමා මෙගන් ඇහුවා "රාජිත, ෙකොච්චර කට්ටිය
එනවාද?" කියලා. මම කිව්වා, ෛවද වරු එනවා, මෙග්
ෙද්ශපාලන මිතුෙරෝ එනවා කියලා. එතුමා කිව්වා "මම කවදාවත්
ෙත් පැන් සංගහයකට, දිවා ෙභෝජන සංගහයකට, රාතී ෙභෝජන
සංගහයකට යන්ෙන් නැහැ" කියලා. එෙහමයි එදා අග
විනිශ්චයකාරවරෙයක් කිව්ෙව්. කිසි දවසක යන්ෙන් නැහැ. "ඔයා
මට ෙවනමම ආරාධනා කරන්න ෙගදරට, නැත්නම් මම ඔයාට
ආරාධනා කරන්නම්, අපි ෙදන්නා හමුෙවලා කාලා බීලා කථා
කරමු" කියලා එතුමා කිව්වා. ඔන්න අග විනිශ්චයකාරවරු. ෙම් අග
විනිශ්චයකාරවරු හැසිෙරන හැටි දැක්කාම මට ෙම්ක හැමදාම
මතක් ෙවනවා. ඒ තමයි ජී.පී.එස්. ද සිල්වා මහතා මෙග් ෙයෝජනාව
පතික්ෙෂේප කරපු හැටි. එෙහම ෙපොදු තැනකට ඒ ෙගොල්ෙලෝ
කවදාවත් ආෙව් නැහැ. ෙමොකද එතැනට එනවා නඩුහබවලට
සම්බන්ධ උදවිය, එතැනට එනවා නඩුවල පැමිණිලිකරුවන්.
එතෙකොට අමාරු තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ
එෙහමම ඉන්න ඕනෑ කියලා. එෙහව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයකට තමයි
ෙම් විපත්තිය පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුෙණ්.

327
[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ෙම් සිද්ධිෙය්දී ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය ෙබොෙහොම වීෙරෝදාරව
සටන් කරනවා මම දැක්කා.
විනිශ්චයකාරවරු ෙබොෙහොම
වීෙරෝදාරව සටන් කරනවා මම දැක්කා. ඒ රජෙය් ඉඳිමින්, ඒ
කියාවලියට සහභාගි ෙවමින් ඒ යථාර්ථයත් අපි දැක්කා. ෙබොරු
කියන්න ඕනෑ නැහැ. මුළු රටක් නැඟී සිටිනෙකොට ඒක
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් අපි ෙද්ශපාලන අන්ධෙයෝ.
අපි
ෙද්ශපාලන අඳ බාලෙයෝ. ස්වාධීන රූපවාහිනිය මඟින් විකාශය
කරන "හත්ෙවනි පැය" වැඩසටහනට සහභාගි වුණු ෙවලාෙව් මම
ශිරානි බණ්ඩාරනායක ගැන කථා කෙළේ ෙබොෙහොම ආරක්ෂිත
අන්දමින්. ෙමොකද මම දන්නවා ඇය පිටුපස තිබුණු බලෙව්ගය
ෙමොකක්ද කියලා. ඒ ගැන දැන ගනිමින් තමයි ඇයට විරුද්ධව
කථා කෙළේ. තිරස්චීන විධියට පහර ගහමින් කථා කෙළේ නැහැ.
ඇයට අනුකම්පා වන විධියට මම ෙකොයි ෙවලාෙවත් කථා කෙළේ.
මා එහිදී කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? අරෙගන බලන්න ඒ "හත්ෙවනි පැය"
වැඩසටහන. මම කිව්ෙව්, "එතුමිය ගරු අග විනිශ්චයකාරතුමිය.
එතුමිය හරි ෙවන්න පුළුවන්. මට ෙහට ෙම්ක පහදා ෙදන්න. මම
අනිද්දාට අග විනිශ්චයකාරතුමියෙගන් සමාව ඉල්ලලා පකාශයක්
කරනවා" කියලායි. අන්න එෙහමයි අපි ඇයට විරුද්ධව කියා
කෙළේ.
ෙමොහාන්
පීරිස්
මහත්මයා
ඉල්ලුවා
සාකච්ඡාවක්,
ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා එක්ක. එතුමාට එන්න කියලා
කිව්වා. ෙම්වා අපට වාර්තා කෙළේ ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාපු අද
ෙනොෙවයි; එදාමයි. ආරාධනා කළාම ඔහු ආෙව් කාත් එක්කද?
ඔහුෙග් භාර්යාව සහ මිතයන් වූ ෛවද වරුන් ෙදෙදනකු සමඟයි
ආෙව්. හරි නම් එන්න ඕනෑ නීතිඥවරුන් අරෙගන නීතිය පිළිබඳව
කථා කරන්න ෙන්. එෙහම ආෙව් නැහැ. එතැනදී කිසිම
සාකච්ඡාවක් කෙළේ නැහැ මිතයන් ඉස්සරහා. එතුමා ඇවිල්ලා
එතුමා කරපු ෙද්වල් ගැන කිව්වා. එතුමා ඒ ෙවලාෙව්දීත් කිව්වා,
"මම රජයට සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් රජයත් එක්ක කටයුතු
කරන්න කැමැතියි" කියන එක. එතැනදී ඒ කථාව නිම වුණා.
27වන දා උෙද් ඔහු ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා තිෙබනවා. එදා
තමයි අලුත් කෙඩ් උසාවියට ෙම් අර්බුදය ආපු දවස. මට ඒ ගැන
කිව්වා. එදා උෙද් 7.30ට ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා පැහැදිලිව
ඔහු කියලා තිෙබනවා, "මට කිසි ෙදයක් කරන්න එපා.
ඔබතුමන්ලාට අවශ සියලු තීන්දු මම ලබා ෙදන්නම්" කියලා. ෙම්,
ෙමොන අග විනිශ්චයකාරවරෙයක්ද? මෙහස්තාත් අධිකරණයක
නඩුකාරයකු ෙහෝ ෙමෙහම කිව්ෙවොත්, මම නම් ඔහු සත පහකට
ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. මට ෙකොච්චර වාසි වුණත් මම නම් ඔහු සත
පහකට ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. වැෙඩ් කර ගත්තත් ගණන් ගන්ෙන්
නැහැ ඒ වාෙග් අය. ඔහු ඒ විධියට බයාදු වුණා; තානාපතිකම්වලට
ගනුෙදනු කළා; පස්ෙසන් ආවා. පාප් වහන්ෙසේට හඳුන්වා දුන්නාය
කිව්වා. ඔබතුමන්ලා දන්නවාද, ෙමයාව අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ,
ෙමයාව ෙගෙනන්න එපා, ෙමයාට එන්න ෙදන්න එපා කියලා
කිව්වා. ෙමොහු බෙලන් ආවා. කෙතෝලිකයකු වශෙයන් කාදිනල්
හිමිපාණන් වහන්ෙසේට කථා කරලා, ඒ හරහා ඉල්ලීම කරලා pass
එකක් අරෙගන ආවා. ඔහුට අන්තිම ෙකොෙන් පුටුවකුයි දීලා
තිබුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලා දැක්කා නම් හරි. මමත් එතැන වාඩි
ෙවලා සිටියා ගරු කථානායකතුමා එක්ක. ගරු කථානායකතුමා
සිටියා මාත් එක්කම වාඩි ෙවලා. ඊට පස්ෙසේ එතුමා ඉල්ලීමක් කළා
මඩු ෙද්වස්ථානයට ඒ ගුවන් යානෙය් යන්න. නමුත් ඒකත්
පතික්ෙෂේප කළා. ඒ අවස්ථාව දුන්ෙන්ත් නැහැ.
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ෙවලාෙව් එතැන සිටියා ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා. මම කිව්වා,
"ඩිව්, ෙම් බලන්න ෙකෝ! ෙම්ෙක් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා ෙන්.
කමිටුවක් පත් කිරීම ගැන ෙන් ෙම් තිෙබන්ෙන්" කියලා. එතුමාත්
ඒක බලා ඔළුවට අත ගහලා කිව්වා, "ඔව්, ඇත්ත" කියලා.
ෙකොෙහොම හරි එදා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් අෙප් ගරු
කථානායකතුමා අපව ෙබ්රා ගත්තා. ෙමොකක්ද, ෙමහි පැහැදිලිවම
තිෙබන්ෙන්? සියලු නීතිෙව්දින් අපට ෙම්ක ෙපන්වා දුන්නා. ෙම්
රජය මටත් එය නැවත ෙපන්වා දුන්නා, ෙම් අර්බුදය විසඳන්න
කථා කරපු ෙවලාෙව්. ඒ ෙයෝජනාෙව් මුල ඉඳලාම පැහැදිලිව
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා බලන්න. එහි ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා:
"එබැවින්, ඉහත සඳහන් විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන්, එම විෂමාචාර
ෙචෝදනා පිළිබඳව පරීක්ෂාකර එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ එයට වැඩි
ගණනක් ඔප්පුවී ඇතැයි විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට
වාර්තා කරනු ලැබුවෙහොත්,...."

ඒ ඔක්ෙකෝම අනාගත වාක යයි. වර්තමාන ෙහෝ අතීත ෙහෝ
ඒවා ෙනොෙවයි.
"... ලැබුවෙහොත්, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග
විනිශ්චයකාර පදවිෙයන්, ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත්කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ හැකි වන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක
සභාවක් පත්කළ යුතු යැයි ඉහත නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්
වන අපි, ...... ෙයෝජනා කර සිටිමු."

අන්තිමට ආෙව් මුලටයි. ෙම්වා ෙබොරු ෙනොෙවයි. ෙම්ක
ෙත්රුම් ගන්න නීතිය ඕනෑ නැහැ. ෙම්කට ඕනෑ සිංහලයි, ඉංගීසියි
කියවා ගැනීෙම් හැකියාවයි. ඉංගීසි එක ඉංගීසිෙයන් කියවන්න
පුළුවන්. සිංහල එක සිංහෙලන් කියවන්න පුළුවන්. ෙම්ක
කියවන්න LL.B ඕනෑ නැහැ, attorney-at-law ඕනෑත් නැහැ. මට
ෙහොඳට සිංහල පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමහි සිංහල එක කියවන්න
පුළුවන්. ඒක දැකපු ෙවලාෙව්ම මම උඩ වීසි ෙවලා වාෙග් සිටියා,
දවස් ෙදකක් අපි විවාද කෙළේ ෙම්ක කරන්නද, ෙමන්න,
සභානායකවරයා කරපු වැෙඩ් කියලා. අපි බැලුෙව් නැහැ ෙන්
ෙම්වාෙය් ඉස්පිලි, පාපිලි. අපි අපට අවශ ෙද් කළා. ඒක හරියට,
වැදගත් විධියට කළා. එෙහම කරලා අපි ආවා.
එහිදී කථා පැවැත්වූවා. අෙප් ස්ථාවරය කිව්වා. ෙම්වාෙය් ඇති
වැරදි ෙද්වල් කිව්වා. අපි වාඩි වුණා. අවසානෙය්දී විපක්ෂ
නායකවරයා ෙම් ෙද් කියනෙකොට අපට ෙත්රුණා, ඇත්තටම
ෙමහි ශිරානි බණ්ඩාරනායකව ඉවත් කිරීෙම් කිසිදු ෙයෝජනාවක්
නැහැ කියා. ෙමහි තිෙබන්ෙන් කමිටුවක් පත් කිරීම පිළිබඳවයි.
මට තවම මතකයි, ඒ ෙවලාෙව් මම මෙග් seat එෙකන් නැඟිටලා
ඇවිල්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර අධ යනය කිරීම සඳහා අෙප්
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාට කිව්වා, ෙම්ෙක් ෙමොකක් ෙහෝ legal
ෙදයක් තිෙබනවාද කියා ඔබතුමාත් ෙම්ක කියවා බලන්න කියා.
එතුමා ඔළුවට අත ගහ ගත්තා, ඇත්තටම ෙම් ෙගනැල්ලා
තිෙබන්ෙන් මුල් ෙයෝජනාව ෙන් කියා. ඒ අනුව ඇත්තටම ශිරානි
බණ්ඩාරනායක ෛනතික වශෙයන් ෙම් ධුරෙයන් ඉවත් ෙවලා
නැහැ. එෙහම ෙයෝජනාවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරලා
නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අප මතක තියාගන්න ඕනෑ
කාරණයක් තිෙබනවා. හිටපු ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාට
ෙමය මතක ඇති. එදා ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ෙමතැන ඉඳලා
කථා කළා. අවසාන ෙමොෙහොෙත් එතුමා ඔය නීති පශ්නය ඉදිරිපත්
කළා. එතෙකොට මම ඉක්මනට ෙම් Order Paper එක බැලුවා. ඒක
බැලුවාම මම මවිතයට පත් වුණා. ඒ ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මහත්මයායි. ෙවනත් කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඒ

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිෙයෝජ
කරනවා.

කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන්
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අපි ඔක්ෙකෝම අත් උස්සා තිෙබන්ෙන් කමිටුවක් පත්
කරන්නයි. ෙමන්න ෙම් නිසා සියලු නීතිෙව්දින් කිව්වා, ෙකොයි
විධියකටවත් ෙමොහාන් පීරිස්ව පත් ෙවලාත් නැහැ, ශිරානි
බණ්ඩාරනායක ඉවත් ෙවලාත් නැහැ කියා. නමුත්, ශිරානි
බණ්ඩාරනායක පිළිබඳව අපට ෙවනම මතයක් තිබුණා. ශිරානි
බණ්ඩාරනායකට ෙකොෙහොමටත් අග විනිශ්චයකාර ධුරය ෙදන්න
බැහැ, ෙම් තනතුරට කවුරු ෙහෝ පිවිතුරු මනුස්සෙයක් දමන්න
කියා අපි කිව්වා. ෙජ ෂ්ඨත්වය අනුව විනිශ්චයකාරවරෙයකුට ෙම්
තනතුර ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් අධිකරණය සම්බන්ධ ධුරයක්. අපි අෙප්
ෙද්ශපාලන කටයුතු ඔක්ෙකෝම කර ගන්නම්. ෙම් රෙට් අධිකරණය
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් අධිකරණය විනාශ කෙළොත් ඒෙක් ඵල විපාක
කවදා ෙහෝ අපටම විඳින්න පුළුවන්. ෙම් කථා කරන මටත් විඳින්න
පුළුවන්. ෙම්ක ෙම් විධියටම ජරාජීර්ණ වුෙණොත් ඒකයි ෙවන්ෙන්.
කවදා ෙහෝ අපට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි කථා කරලා අන්තිමට
අපිටම අෙප් දුක්ඛ ෙදෝමනස්සභාවය පකාශ කරන්න ෙවනවා. ඒ
නිසා ෙම් නීති කටයුත්ත කිරීෙම්දී ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පිළිබඳව
විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන නීතිඥවරු සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා අපට
ෙපන්වා දුන්නා, ෙමන්න ෙම්ෙක් නීතිමය අවකාශය තිෙබන්ෙන්
ෙමතැනයි කියා. ෙමොහාන් පීරිස්ව පත් ෙවලාත් නැහැ, ශිරානි
බණ්ඩාරනායකව ඉවත් කරලාත් නැහැ කියා ඔවුන් කිව්වා. එෙහම
නම්, එතුමිය ෙම් ධුරෙය් වාඩි ෙවන්න ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ
නීතිෙව්දින්ම කථා කරලා කිව්වා, "එතුමිය සහ ඔබතුමන්ලා අතර
තිෙබන පශ්නය නිසා එතුමිය ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉල්ලා අස් ෙවන
එක ෙහොඳයි" කියා. ඒක තමයි ෙහොඳම කමය. ඒ ෙවලාෙව් රජයක්
වශෙයන් අපි ගත් වැදගත් තීන්දුව තමයි, අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
අග විනිශ්චයකාර ධුරය ෙදන්න ඕනෑ ඒෙක් ඉන්න ෙජ ෂ්ඨම
ෙකනාට කියන කාරණය. ෙමොකද, අෙප් යහ පාලන
ෙයෝජනාවලිෙය් තිෙබනවා, මීට පස්ෙසේ ජනාධිපතිවරයා විසින් අග
විනිශ්චයකාරවරයා පත් කරන්ෙන් නැහැ කියා. ඒක අෙප් එක්
ෙයෝජනාවක්. අග විනිශ්චයකාරවරයා පත් කිරීම ජනාධිපතිවරයා
කරන්න අවශ නැහැ. ජනාධිපති කවුරු වුණත්, එතුමාත් අපි
වාෙග් ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මීට පස්ෙසේ ජනාධිපතිවරෙයකුට ෙම්
තනතුරට පුද්ගලයින් පත් කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ව වස්ථාදායක
සභාවට අදාළව ෙවනම මණ්ඩලයක් පත් කරලා ඒෙකන් ෙයෝජනා
කරලා එන පුද්ගලයා පත් වනවා මිසක් මීට පස්ෙසේ
ජනාධිපතිවරෙයකු විසින් අග විනිශ්චයකාරවරයා පත් කරන්ෙන්
නැහැ. එය මතක තබා ගන්න.
අප අතර ෙද්ශපාලන ගැටුම් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත්, යහ
පාලනයට කවුරුවත් විරුද්ධ නැහැ. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
මන්තීමන්ලා ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය් කිව්ෙව් ෙම් දවස්
100 වැඩසටහනට අකුරක් නෑර අපි සහෙයෝගය ෙදනවා කියායි.
එෙලස අකුරක් නෑර සහෙයෝගය ෙදනවා නම්, ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? "යහ පාලනය"යි. කථා කරන්න
තිෙබන්ෙන් ඒෙක් කමෙව්දය පිළිබඳව ෙනොෙවයි, අග ඵලය
පිළිබඳවයි. එය මතක තබා ගන්න. බුදු හාමුදුරුෙවෝ ඒකයි කිව්ෙව්
"ෙච්තනාහං භික්ඛ ෙව් කම්මං වදාමි" කියා. ඒ කියාව ෙනොෙවයි,
ෙච්තනාවයි වැදගත් වන්ෙන්. ඒ ෙච්තනාව ෙහොඳ නම්, කර්මය
ගැන කථා කරන්න. පහර ගහලා ෙම් තරම් ෙඝෝෂා කරන්නට එපා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන්
කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මම තව කරුණක් කියනවා. දකුණු අපිකාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමවැනිම තත්ත්වයක් ඇති වුණා. එදා ෙනල්සන්
මැන්ෙඩලාව හිෙර් දමන්න හිටපු ඩී. ක්ලාක් නැමැති පරාජිත
මන්තීවරයාට නිෙයෝජ ජනාධිපතිකම ෙදන්න ඒ ෙනල්සන්
මැන්ෙඩලාට ආත්ම ශක්තිය තිබුණා. එෙහම ඔහුව නිෙයෝජ
ජනාධිපති තනතුරට පත් කර සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව හැදුවා.
ජාතික පක්ෂය විපක්ෂෙය් වාඩි වුණා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන්
කියනවා, ඒ ජාතික පක්ෂය එදා ඩී. ක්ලාක්ලාෙග් තිබුණු සභාගයත්
එක්ක ආණ්ඩුෙව් වාඩි වුණා වාෙග් විපක්ෂය ඒ කියාවලිය හරියට
හදාරන්න. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාත් අනාථ වන්ෙන් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ නම්, ඩිව් ගුණෙසේකරලාෙගන්, වාසුෙද්ව
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නානායක්කාරලාෙගන් ඒ ෙපොත් පත් ඉල්ලා ගන්න. දැනගන්න, ඒ
අය ෙකොෙහොමද හැසිරුෙණ් කියා. අන්න ඒ හැසිරීම පමණයි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අනාගතයට තිෙබන්ෙන්. එය මතක තබා
ගන්න. නැත්නම් හදිසි මැතිවරණ ඒවි. ඒෙකන් මහා විශාල විනාශ
ඇති ෙවයි. අපි ඔක්ෙකෝම ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් එක තැනකට.
ෙද්ශපාලන වශෙයන් මරා ගන්න ෙනොෙවයි. අපි සියලු ෙදනා හැම
දාම ජීවත් වන්ෙන් නැහැ. අපිට ලබා ගන්න අවශ ෙද්වල්
තිෙබනවා. අපට ජීවිතෙය් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් තව ටික
කාලයයි. ෙම් කාලෙය්දී අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් ගරු
සභාෙව් අපි ඒ කටයුත්ත කරමු. ඊට පස්ෙසේ අපි ෙද්ශපාලනය
කරමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran.
Order, please! Before that, the Hon. Deputy Chairman of
Committees will take the Chair.
අනතුරුව
නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
[THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sumanthiran, you may commence your speech.
[4.50 p.m.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for
the opportunity given to speak on this Adjournment
Motion. I wish to thank the Hon. Leader of the
Opposition for bringing up this Adjournment Motion for
the reason that there seems to be some uncertainty in the
minds of the people of the country as to the procedure by
which these changes took place last week.
Firstly, let me remind the House that, in terms of
Article 107 of our Constitution, it is the President who
appoints the Chief Justice amongst others. There are
various conditions that must be fulfilled before he
appoints the Chief Justice. Presently, the name must be
approved by the Parliamentary Council. Before that, the
name had to be approved by the Constitutional Council.
Although it is the President who appoints the Chief
Justice, without the recommendation of the Parliamentary
Council, or previously, the Constitutional Council, the
President cannot appoint the Chief Justice. If the
President had appointed His Lordship Justice Sripavan as
the Chief Justice without the approval of the
Parliamentary Council, that would be null and void and of
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(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

no force or effect in law. Merely because the President
appointed, that does not become a valid act because the
Constitution says, "prior to the appointment, the
Parliamentary Council must grant its recommendation".
Similarly, in terms of the same Article of the Constitution,
it is the President who can remove the Chief Justice, not
the Parliament. The Parliament cannot remove the Chief
Justice. We seem to be labouring under a misconception
that we, as a Parliament, removed the Chief Justice. No,
the Constitution says that it is the President who can
remove the Chief Justice. But, prior to the President being
able to remove the Chief Justice, there must be a
condition that must be fulfilled. What is that condition?
The Parliament must, by a Resolution, make an address to
the President for the removal of the Chief Justice. So, like
the example that I gave about the appointment, if the
President removed a Chief Justice without an address of
Parliament being passed as a Resolution, that act of the
President is invalid and will not be of any force or effect
in law in terms of the Constitution. This is the simple fact.
This is easily understood. That is why I cited the example
of the appointment procedure. All of us will agree that the
President cannot simply appoint somebody. He has to
have the recommendations of the Parliamentary Council.
Similarly, the President cannot remove unless there is an
address to the President by Parliament.
I must thank the Hon. Ajith P. Perera who is here
today because, as I recalled, it was he who spotted what
was in the Order Paper and brought it to the notice of
other Seniors in the United National Party, the then
Leader of the Opposition, the former Speaker, the Hon.
Joseph Michael Perera, the Hon. Lakshman Kiriella and I
too was there. It was he who saw that Item 1 on the Order
Papers of the 10th and the 11th of January, 2013 was not an
address to the President for the removal of the Chief
Justice. What had appeared as Item 20 on the Order Paper
of 6th of November, 2012, resolving to appoint a
Parliamentary Select Committee to inquire into the
allegations was reproduced again in January, 2013. The
same Resolution which appeared on the Order Paper ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

The Hon. Speaker gave a Ruling on the matter.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, that is not a point of Order.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

That is a point of Order.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, let him not take my time. Hon. Vasudeva
Nanayakkara, you reply later if you want to.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

The Hon. Speaker’s Ruling ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I am coming to the Ruling. I am talking about the
Ruling.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sir, I am raising my point of Order. Hon.
Sumanthiran, you are not the Speaker.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I am on my feet. Do not take my time.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

I am raising a point of Order.

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

What is the point of Order?

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

What is the point of Order? There is no point of Order
in that.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Vasudeva Nanayakara, what is
your point of Order?

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Please let me do that. The Hon. Speaker gave a Ruling
after the matter was raised. So, that Ruling stands
conclusive. How can he argue against it?
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sumanthiran, you can carry on.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, say today in the Order Paper, there is an item that
is printed. The Hon. Speaker or whoever is in the Chair
can put Item No. 1 to vote. That is all the Chair can do,
put Item No. 1 to vote, and we vote. Can you or anybody
in the Chair say that what was voted was for something
else and not for what was printed and actually put to vote?
No, you cannot do that. The Hon. Speaker's saying
anything, with utmost respect to the Chair, I say, is
wholly irrelevant because with what was put - I have the
Hansard of 11th January, 2013 - he said, “Item No. 1, put
to vote.” That is what the Hon. Speaker said : "Item No. 1,
put to vote". I have the Order Paper of the 11th of January,
2013 and Item No. 1 of it states to appoint a
Parliamentary Select Committee, nothing else. That is all
that matters. So, it was Item No. 1 that was put to vote.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is the point of Order, Hon. Vasudeva
Nanayakkara?
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

The Hon. Vasudeva Nanayakkara cannot say that
something else was put to vote.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sir, I would like to bring to your attention that there
was a Ruling given by the Hon. Speaker. He merely did
not put Item No. 1 to vote. He, having given a Ruling on
the matter, put Item No. 1 to vote. So, the Hon. Member
must combine the two; he must be honest.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

He did not put something else to vote; he cannot put
something else to vote. He put Item No. 1 to vote and that
was carried. So, the Resolution that was carried only
resolved to appoint a Parliamentary Select Committee to
inquire into the allegations against the then Chief Justice.
The matter went to the President. Article 107 of the
Constitution states, as I said at the beginning, that it is the
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President who can remove the Chief Justice, but only if
there is an address of Parliament sent to him for the
removal. There was no address of Parliament sent to him
because what was passed was a Resolution to appoint a
Parliamentary Select Committee.
But, only when the Hon. Prime Minister made a
Statement last Thursday, it dawned on all of us that the
Legal Adviser at that time to the then President was none
other than Mohan Peiris, who wanted to occupy that seat,
had misled the then President and advised him to remove
the Chief Justice without legal authority, a wholly
unconstitutional act. Then, he went and occupied that
seat.
The present Leader of the Opposition has very clearly
stated that they are supporting the "Hundred-Day
Programme" of the Government. The "Hundred-Day
Programme" of this Government has 100 points and in
those 100 points, point No. 94 is to restore Shirani
Bandaranayake to the position of Chief Justice. You say
you are supporting entirely the "Hundred-Day
Programme". In the "Hundred-Day Programme", it is
very specifically stated that she would be restored to the
position of Chief Justice. Then, why are you raising this
issue now? It not only has your support, but it had the
support of the people because the "Hundred-Day
Programme" was put as a mandate before the people. It
was revealed to the people before the election that this
would be done. If a person has not been appointed to a
post, he need not be removed from that; he never
occupied that post.
This has constantly been the position of the entire Bar
of Sri Lanka. I want to put on record that when the Hon.
(Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, Minister of Justice and
Labour Relations, was the President of the Bar
Association of Sri Lanka, an unprecedented meeting of
the Bar Association took place, where more than 3,000
lawyers assembled. Never before did we have 3,000
lawyers assembling! And, what is more? A unanimous
resolution was carried saying that the removal of Shirani
Bandaranayake was illegal and the Bar Association would
not welcome anybody who would be appointed as Chief
Justice consequent to her removal, and the Bar
Association stuck to it for two years. When Mohan Peiris
was appointed, he was not welcomed. He could not have
had a ceremonial welcome. He had a ceremonial
welcome, he got some private lawyer to welcome him.
The President of the Bar Association did not welcome
him. When the Bar Association’s President's Convocation
took place in March, 2013 - customarily, it is the Chief
Justice who places the Bar Association President in that
place - he invited Dr. Shirani Bandaranayake to do that
act and the present Chief Minister of the Northern
Province, retired Supreme Court Judge, Justice C.V.
Wigneswaran, delivered a speech, in which he articulated
very clearly that there is a de facto Chief Justice in this
country. He compared the situation to the time when
LTTE ruled certain areas of this country and there were
judges appointed by the LTTE and judgments given. He
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said those were de facto situations. That is the situation
that prevailed.
I also would like to claim some credit for this position
because on the 22nd of November 2012, just after Mohan
Peiris was purported to have been appointed to that post, I
took an objection to that. I will table* the case record in
SC (FR) No. 665 of 2012, in which references were made
to SC (FR) 666 and SC (FR) 667 of 2012.
The Judges headed by Justice J. Amaratunga had this
recorded in that and I want to read that. It states, I quote:
“Mr. Sumanthiran, who appears for the Petitioner in SC (F/R)
667/2012 insists that his objections should be recorded as follows;
He states that,
‘I object to the present application made by the learned Deputy
Solicitor General on the basis that the person occupying the
Chamber’s of the Chief Justice de-facto is a usurper in that office in
terms of the pronouncement of this Court itself and therefore I have
to object to an application under Article 132(3) (III) being sent to
that person’."

We considered him a pretender. We did not consider
him a de jure Chief Justice right through these two years.
The legal community of this country protested at every
turn.
The crowning moment came last Thursday when a
farewell was accorded to Chief Justice Shirani
Bandaranayake in the Ceremonial Court, when the entire
Supreme Court, the entire Court of Appeal and all the
Judges of the High Court assembled. I have witnessed
ceremonial sittings for 25 years, but I have never seen
such a situation before, where more than 100 judges of
the minor Judiciary, judges from all parts of the country
came to the Supreme Court last Thursday. The decision to
have a ceremonial sitting was made after 2.00 p.m. the
previous day. In less than 20 hours, judges, magistrates,
district judges and primary court judges from the length
and breadth of this country came in their numbers. They
could not find seats for them in the dais and they were
accommodated on the side. The entire ceremonial
Supreme Court was full and we accorded a farewell to
her. That is because a grave injustice was done; that is
because the entire Bar, without exception, recognizes the
fact that what was said to have been the removal was no
removal in law. We refuse to recognize that that was a
removal in law.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

We only addressed “Mohan Peiris”, because he was
there by force. As was stated by the Hon. Minister of
Foreign Affairs today, he came there by force. That day,
all the lawyers’ cars and boots were examined; they
checked whether Shirani Bandaranayake was coming to
Court. She was kept out by force. But, when she came
back to resume her rightful place, there was no force;
there was not a single arm to be seen; there was no
police; there was no STF; there was no army. The entire
civil society and the lawyers took her to her Chamber and
she resumed her place.
Therefore, I thank the Hon. Leader of the Opposition
for bringing this Motion because this clarifies the position
that Shirani Bandaranayake was never removed from her
office in terms of the law and Mohan Peiris was never
appointed to that position. He occupied it as a usurper in
office.
Thank you very much.
[අ.භා. 5.05]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
විපක්ෂ නායක
කාර්යාලෙයන් මට ලැබී තිෙබන්ෙන් විනාඩි දහයක තරම්
ෙබොෙහොම සීමිත කාලයක් නිසා මා ඉතා ෙකටිෙයන් කරුණු
කිහිපයක් ෙම් ඉතා වැදගත් විවාදයට එකතු කරන්නට කැමැතියි.
ෙමතැනදී ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කරපු විපක්ෂෙය්,
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සහ ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය්
මන්තීතුමන්ලාෙග්
අදහසුත්
ඇතුළුව,
ෙම්
කියාදාමය
සාධාරණීකරණය කරමින් කරපු ෙබොෙහෝ කථාවලදී මතු කරපු
පධාන තර්කය වුෙණ්, හිටපු අග විනිසුරුතුමිය සම්බන්ධෙයන් වූ
ෙදෝෂාභිෙයෝගය එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවාදයට අරෙගන
අවසානෙය්දී ගත්තු තීන්දුව වැරදිය, එෙහම ෙයෝජනාවක් තිබුෙණ්
නැහැ කියන එකයි. ඒ කරුණ මත පදනම් ෙවලා
තමුන්නාන්ෙසේලා උපකල්පනයකට එනවා, හිටපු අග
විනිසුරුවරිය ඉවත් කිරීමක් ෙවලාත් නැහැ, ඉවත් ෙවලා නැත්නම්
අලුතින් ෙකෙනක් පත් ෙවලාත් නැහැ කියලා. ඒ නිසා හිටපු අග
විනිසුරුතුමිය ඇවිල්ලා පුටුෙව් වාඩි ෙවලා එයා ඉන්නවා කියලා
ෙපන්වලා, ඊට පස්ෙසේ එතුමිය ඉල්ලා අස් වුණාය කියලා
ෙපන්වලා, එතුමිය ඉල්ලා අස් ෙවලා ගියාට පසුව අලුතින් ෙකනක්
පත් කරන වාතාවරණය හදා ගන්න එකයි කෙළේ.
අපි අහලා තිෙබන විධියට නම් යම්කිසි විවාද සම්පන්න
කරුණක් සම්බන්ධෙයන් කථානායකතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
තීන්දුවක් ෙදනවා නම්, ඒ තීන්දුව අවසානාත්මක තීන්දුවක්
හැටියට භාර ගන්න අපි සියලු ෙදනාම එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.
කථානායකතුමාෙග් ඒ තීන්දුව අපි පිළිගන්න කැමැති වුණත්
නැතත්, ඒක අවසානාත්මක තීන්දුවක් හැටියට පිළිගැෙනනවා.
ඒක තමයි අතීතෙය් සිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවතුණු සම්පදාය. ඔය
කියන තර්කය එදාත් තමුන්නාන්ෙසේලා මතු කළා. එදා ඒ තර්කය
මතු කළාම ඒ ගැන විවාදාත්මක වාතාවරණයක් ඇති වුණා. ඒ
විවාදය අවසානෙය්දී කථානායකතුමා තීන්දුවක් දුන්නා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තර්කවලටත් ඇහුම්කන් දීලා ඒ තීන්දුෙව්
කථානායකකුමා පැහැදිලිව ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
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"ගරු ඇමතිවරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, අදාළ ස්ථාවර නිෙයෝග හා
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් පතිපාදන මම අධ යනය කර බැලුෙවමි.
ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මා ෙවත මන්තීවරුන්
අත්සන් ෙකොට ලබා ෙදන ලද ෙයෝජනා සම්මතයට අමතරව අලුත්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි බව මම පකාශ කරමි.
දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ෙහොඳින් අධ යනය කර බැලීෙම්දී
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත්ෙත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2)
ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව වස්ථාව සහ 78(අ) ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් බව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙකොට ඇත.
තවද, ෙමම ෙයෝජනාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉහත සඳහන්
විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම
විෂමාචාර ෙචෝදනා පිළිබඳ
පරීක්ෂණය ෙකොට එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඔප්පු වී
ඇතැයි විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු
ලැබුව ෙහොත් ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග
විනිශ්චයකාර පදවිෙයන් ගරු ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක
වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි සඳහන් වන බැවින් ෙමම ෙයෝජනාෙව් පරමාර්ථය
ඉතා පැහැදිලි වන අතර, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2) ව වස්ථාව
සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව වස්ථාව පකාර ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට
අද දින න ාය පතෙය් අඩංගු කර ඇති ෙයෝජනාව පමාණවත් වන බව මම
පකාශ කරමි.
එම නිසා අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 ෙයෝජනාව දැන් ඡන්ද විමසීම
සඳහා ඉදිරිපත් කරමි."

තමුන්නාන්ෙසේලා එදා ඒ මතය දැරුවා; කථානායකතුමා
තීන්දුව
දුන්නා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ තීන්දුව පිළිගත්ෙත්
නැත්නම්, ඒක වලංගු නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුණා
එතැනින් එහාට ඒ කියාදාමයට සහභාගි ෙනොවී ඉන්න. නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ?
ෙයෝජනාව ගැන ඡන්ද විමසීමක් ආවා. කථානායකතුමා ඡන්ද
විමසීෙමන් පසුව ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
"ගරු මන්තීවරුනි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෂයය අංක 1, එනම්
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග
විනිශ්චයකාර ධුරෙයන් ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක
වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය ඉවත් කිරීම
සඳහා
අතිගරු ජනාධිපතිවරයා ෙවත
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා සම්මතයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 107(2) ව වස්ථාව පකාර ෙයෝජනාව, පක්ෂව ඡන්ද 155ක් හා
විරුද්ධව ඡන්ද 49ක් ලැබීෙමන් අද දින සභා සම්මත වූ බව දැනුම් ෙදනු
කැමැත්ෙතමි.
ඒ බව ස්ථාවර නිෙයෝග 78 අ.(7) අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත
දන්වා යැවීමට කටයුතු කරන බව ද ෙමයින් දැනුම් ෙදමි."

ඒ විදිහට කථානායකතුමා තීන්දුවක් දුන්නා. අපි දන්නා
කමයට අනුව නම් කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව අවසාන තීන්දුවයි.
ඒකට අභිෙයෝග කරන්න පුළුවන් කාටද? ඒකට අභිෙයෝග කරන්න
විධායකයට පුළුවන්ද? ඒකට අභිෙයෝග කරන්න අධිකරණයට
පුළුවන්ද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම අනුර බණ්ඩාරනායක හිටපු ගරු
කථානායකතුමා, චමල් රාජපක්ෂ ගරු කථානායකතුමා දීලා
තිෙබන තීරණ ෙදකකින් පැහැදිලිව පකාශ කර තිෙබනවා,
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බලය අභිභවා යන්න, අත ෙපොවන්න, ඒකට
ඇඟිලි ගහන්න ෙවන කවර බල අධිකාරයකටවත් බැහැ කියලා.
අපි හිතමු, පාර්ලිෙම්න්තුව එදා ගත්තු තීන්දුව වැරදියි, ඒ තීන්දුව
පකාරව එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමා අරෙගන තිෙබන තීන්දුව වැරදියි
කියලා. ඒක ෙන් දැන් ෙම් කියන්ෙන්. එදා ගරු රවුෆ් හකීම්
මැතිතුමාත් අත ඉස්සුවා. එදා ඒ පක්ෂ ඡන්ද 155 අතෙර්
ඔබතුමාෙග් ඡන්දයත් තිබුණා. ඒ ඡන්ද 155 අතෙර් රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග් ඡන්දය තිබුණා.
වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
ඡන්දයත් තිබුණා, ඒ 155 ඇතුෙළේ. එතුමා එදා කථාවකුත්

338

පැවැත්වූවා. දැන් එකපාරට නින්ෙදන් අවදිෙවලා ආවා වාෙග්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොමද එක වරම කියන්ෙන්, ''හරි වැෙඩ්.
ඒක හරියට ෙවලා නැහැෙන්. හරියට ෙවලා නැති නිසා අපි දැන්
හරියට එක් ෙකෙනක් දානවා'' කියලා. ෙම්ක කවුද පිළිගන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශිරානි බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය අග විනිසුරු ධුරෙයන් ඉවත් කරනු ලැබුෙව්
නීත නුකූලව ෙනොෙවයි කියලා ෙන් ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන්. ඒක
ෙවලා නැහැ කියලා ෙන් කියන්ෙන්. දැන් අපි අහන්ෙන් ෙමයයි.
එදා ගත්තු තීන්දුව වැරදි නම්, අඩු ගණෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට
තිබුණා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න. ඒ වැරැද්ද
නිවැරදි කරන්නත් ඕනෑ ෙමතැනින්මයි. ඒ වැරැද්ද ෙමතැනින්
නිවැරදි ෙනොකර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමා අවසාන
තීන්දුවක් අරෙගන ඡන්ද විමසීමක් කරලා, පජාතාන්තිකව,
නීත නුකූලව ගත්ත තීන්දුව, විධායකෙය් බලය පාවිච්චි කරලා
කියනවා, "ඒක අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ තීන්දුව වැරදියි "කියලා.
කවුද ෙම් අර්ථ නිරූපණය දුන්ෙන්? ෙකොෙහන් ද? ෙමොන
උසාවිෙයන් ද? ෙමොන ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ද? අඩු ගණෙන්
එෙහම අර්ථ නිරූපණයක් ගන්න ඕනෑ නැද්ද? කවුරු හරි
විනිසුරුවරු කණ්ඩායමක් ඇවිත් කිව්වාය කියලා, ඒ මත පුළුවන්ද
ෙම් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මුල් පුටුව සම්බන්ධ තීරණ ගන්න?
එෙහම ගන්නවා නම් ඒ තීරණ හරිද? ඒ තීරණ ගැනීම යහපාලන
කමෙව්දවලට අනුකූල ද?
ගරු නිෙයෝජ කාරකසභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා
තමුන්නාන්ස්ට පැහැදිලිව කියන්නම්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යමක්
නිවැරදි ෙනොවන ආකාරයට සිදු ෙවලා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා කළ
යුතුව තිබුෙණ්, නැවත පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්ම ඒක නිවැරදි වන
ආකාරයට
ඉටු කර ගැනීමයි.
ඒ සදාචාරත්මක යුතුකම
තමුන්නාන්ෙසේලා පැහැර හැරියා.
ඊළඟ පශ්නය.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා,
විනිසුරුවරයකුෙග් යම් ෙදෝෂයක් තිෙබනවා නම් ඔහු ලබා දුන්
තීන්දු තවදුරටත් වලංගුයි කියලා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 119
වන ව වස්ථාෙව් දක්වා තිෙබනවා කියලා. ඔව්, තිෙබනවා.
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තර්කයට අනුව ෙම් කථා කරන්ෙන්
පත් ෙනොවූ විනිසුරුවරයකු ගැන. පත් ෙනොවූ විනිසුරුවරෙයක්
ගැන. 119 ව වස්ථාෙවන් කියන්ෙන් පත් වූ ෙකෙනකුෙග්
ෙමොනවා හරි පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඔහු දුන් තීන්දු අවලංගු
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම්
කියන්ෙන් පත් ෙනොවූ අග විනිසුරුවරයකු ගැන. ඔබතුමන්ලාට
අනුව ඔහු පත් ෙවලා නැහැ. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලාට අනුව, පත්
ෙවලා නැති ෙම් අග විනිසුරුවරයා දුන් තීන්දුත් තීන්දු හැටියට
ඔබතුමන්ලාට පිළිගන්න
බැහැ.
පත් වූ ෙකෙනකුෙග්
නුසුදුසුභාවය මත ඔහු ඉවත් කරද්දී ඔහු දුන් තීන්දු අවලංගු
නැහැ කියන එක හැබෑව. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
කියන්ෙන් ෙමොහු පත්ෙවලා නැහැ කියලායි. පත් ෙනොවුණු
දීලා. ඒ තීන්දු අද තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙකෙනකු තීන්දු
පිළිගන්නවාද? පත් ෙනොවූ ඒ අග විනිසුරුවරයා විනිසුරුවරුන්
පත් කරලා; නීතිඥයන් ෙදදාහකට තුන්දාහකට විතර පත්වීම් දීලා.
එතෙකොට ෙම් පත් ෙනොවූ අගවිනිසුරුවරයා විසින් පත් කරන ලද
මිනිසුන්ෙග් රක්ෂාවලට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ තනතුරු
නීත නුකූලද? වලංගු ද?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. Nalin Bandara?
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා පාස්ෙපෝට්
උගුෙලන් ෙබ්ෙරන්නද ෙම් ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා ෙබ්රා ගන්න
යන්ෙන් කියලා මා අහනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

විධායකට බැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයට අත ෙපොවන්න.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාර ධුරයට තමන්ට අවශ
ෙකෙනක් පත් කර ගැනීමට
දරන ලද ඉතාම සාහසික
උත්සාහයක් මිසක් ෙමතැන කිසිම නීත නුකූල වලංගුභාවයක්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්ත තීන්දුවක් වලංගු නැහැ
කියලා කියන්න පුළුවන් ජගෙතකුත් නැහැ. එෙහම කරන්න
බලයක් ව වස්ථාෙව් ෙකොෙහේවත් සඳහන් ෙවලා නැහැ; කාටවත්
දීලා නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අභිෙයෝග කරලා
තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයට; පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්ත
තීන්දුවකට. ඒ තීන්දුව අවලංගුයි කියන පදනමින්, -ඒ තීන්දුව
වලංගු නැහැ කියන පදනමින්- තමුන්නාන්ෙසේලාට අවශ කරන
විධියට කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ඒක වැරදියි, ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අපි ඉතා ඕනෑකමින් කියනවා,[බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මන්තීතුමා කරුණාකර අහෙගන
ඉන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කරන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු මන්තීතුමා ෙමතැන තිෙබන්ෙන්, ෙමොහාන් පීරිස් ෙහොඳ ද,
ශිරානි බණ්ඩාරනායක ෙහොඳ ද, සරත් නන්ද සිල්වා ෙහොඳ ද
කියන පශ්නය ෙනොෙවයි. චරිතවලින් කවුද වඩා ෙහොඳ කියන
විවාදයකට අපි එන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ තිෙයන අයත් ඇති. අඩු පාඩු
තිෙබන අයත් ඇති. අපට පශ්නය තිෙබන්ෙන් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක අග විනිසුරුවරියට වඩා ෙමොහාන් පීරිස් අග
විනිසුරුතුමා ෙහොඳ ද කියන පශ්නය ෙනොෙවයි. ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්තයාට වඩා තව කවුරු හරි ෙහොඳ ද කියන පශ්නය ෙනොෙවයි.
ඒ වාෙග්ම අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණය භාර දීලා තිෙබන ශීපවන්
මැතිතුමාට අෙප් තිෙබන විරුද්ධත්වයකුත් ෙනොෙවයි ෙම්ක. අපි
ෙම් කියන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවත් එක්ක, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බලයත් එක්ක ගැට ගැහිච්ච පශ්නයක්. ෙමතැන ඔය විදියට
පූර්වාදර්ශයක් දුන්ෙනොත් අනාගතෙය් දවසක තව ජනාධිපති
ෙකෙනකුට පුළුවන්, ''අහවල් එකත් හරියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙවලා නැහැ. ඒෙකත් තිෙබනවා ෙපොඩි හුටපටයක්'' කියලා ඒ
තීන්දු බල්ලාට දාලා, තමන්ට ඕනෑ කරන විධියට වැඩ කරන්න.
ඒක වැරදියි. ඒ කමය වැරදියි. අපි කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
වරදක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා නම්,
ඒක නිවැරදි කරන්නත් ඕනෑ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්මයි කියන
එකයි. ඒක ෙනොකරපු එෙක් වැරැද්දයි අපි කියන්ෙන්. ෙකොණ්ඩය
කපන්න ගිහින් ෙබල්ල කපා ගත්තා වාෙග් වැඩක් ෙම් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙකොණ්ඩය කපන්න ගිහින් ෙබල්ල කපා ගත්තා
වාෙග් වැඩක්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් ෙමොහාන් පීරිස් අග විනිසුරුවරයා
දුන් පත්වීම් නීත නුකූල ෙනොවන්ෙන් නම් -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසාන කරනවා.
අපි ඉතා ඕනෑකමින් කියන්ෙන් ෙම්කයි. අධිකරණයට ෙහෝ

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

The Hon. Member is going to wind up now. Hon.
Nalin Bandara, what is your point of Order?
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙනෝනාෙගයි,
මහත්තයාෙගයි වයස අඩු කරන්නත් පුළුවන්ද ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්තයාට කියලා?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ ෙද්වල් තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න. ඕවාට අපි යටත්
ෙවන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Wimal
Weerawansa, please wind up now.
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඕවා කියලා අපව දණ ගස්සවන්න බැහැ. යටත් ෙවන්ෙන්ත්
නැහැ, දණ ගහන්ෙන්ත් නැහැ. ඕනෑ විකාරයක් කරන්න.
මන්තීතුමා නිකම් ලජ්ජා නැතිව කෑ ගහන්න එපා, වාඩි ෙවන්න.
භූමිෙතල් මිල අඩු කරපු හින්දා ගැරඬියා වාෙග් දඟලන්ෙන් නැතිව
වාඩි ෙවන්න.
මම කථාව අවසන් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙපන්වන්ෙන් ඉතා භයානක ෙපරනිමිත්තක්.
ලාංකිකෙයක් ෙනොවන ෙකෙනක් මහ බැංකුෙව් අධිපති කරනවා.
ලාංකිකෙයක් ෙනොවන ෙකෙනක් නීතියට අනුව මහ බැංකුෙව්
අධිපති කරන්න පුළුවන්ද? පාර්ලිෙම්න්තුව දුන්නු තීන්දු පැත්තකට
දාලා, බල්ලාට දාලා, අද තමන්ට ඕනෑ විධියට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
ඉහළ පුටුවලට පත් කරනවා නම් ඒක වැරදියි. ඒ වැරැද්දට ඉඩ
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ෙදන්න එපා කියලා ඉල්ලමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්]
[අ.භා. 5.16]

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகர அபிவி த்தி, நீர் வழங்கல்
மற் ம் வ காலைமப் அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of
Development, Water Supply and Drainage)

Urban

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකස් පැෙළන තර්ක
ෙකොච්චර ඉදිරිපත් කළත් සමහර න ායන් කියන්න අපට සිදු
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම සුවිෙශේෂී පුද්ගලෙයක්. හිටපු අග
විනිශ්චයකාරතුමා ඒ පදවිය දරපු කාල සීමාවකදී මම අධිකරණ
අමාත ධුරය දරපු නිසා සාමූහික වගකීමට එෙරහි ෙවන්ෙන් නැති
කථාවකුයි මට කරන්න සිදු ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
මුල් ෙපෙළේ, වෙම් නායකයින් හැටියට වාඩි ෙවලා ඉන්න තිස්ස
විතාරණ මැතිතුමා, ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා, වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමා සමඟ මම එකම කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
ෙම් කාරණා පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ
කාල වකවානුෙව් මෙග් ස්ථාවරය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව
එතුමන්ලා දන්නවා. එතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරයත් මම ෙහොඳට දැන
ෙගන සිටියා. නමුත් අපිට කියන්න බැරි සමහර කරුණු තිෙබනවා.
ඒ සාමූහික වගකීමට එෙරහි ෙවන්ෙන් නැති කථාවක් තමයි ෙම්
සභා ගර්භය තුළත් මට කරන්න සිදු ෙවන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, වැරදුණු කුරුමානමක්
පිළිබඳව ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙමතැන කථා කළා. ඒ
වාෙග්ම විපක්ෂ නායක ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා
කථා කරද්දී එතුමාත් ෙම් පිළිබඳව ඉතාම ආෙව්ගශීලීව
ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කියා පෑවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජනතා පරමාධිපත රැක ගැනීමට කරන සටනක්
හැටියට එතුමා ෙම් කරුණ පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ වාෙග්ම
නීතිඥ සංගමෙය් වර්තමාන නායකත්වය දරන උපුල් ජයසූරිය
මැතිතුමා බළල් අතක් හැටියට කටයුතු කරනවා කියලා
ෙදෝෂාෙරෝපණය කළා. හිටපු අධිකරණ අමාත තුමා හැටියට මම
හිටපු අගවිනිශ්චයකාරතුමා සමඟ, -ඒ තනතුර සමඟ- කටයුතු
කළා. ඒ වාෙග්ම නීතිඥ සංගමයත් එක්කත්, එහි සභාපතිතුමා
එක්කත් කටයුතු කරන්න මට සිදු වුණා. නමුත් එදා මට කියන්න
බැරි ෙදයක් තිබුණා. එතුමා විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් උත්සවාකාර
පිළිගැනීම්වලදී - ceremonial sittingsවලදී - කරපු කථා දිහා
බලපුවාම ඒකට නීතිඥවරුන්ෙගන් ලැබුණු පතිචාරය ෙදස බලද්දී
අපි කාටත් එදා දැනුණා, එතුමා ඒ සංගමෙය් සභාපතිත්වය දරද්දී
කළ යුතු කථා තමයි එතුමා කෙළේ කියලා. ෙමොකද, ඒවා ෙම් රෙට්
නීතිෙය් ආධිපත රැක ගැනීම සඳහා කරපු කථා කියන එක අපි
කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. නමුත් අද ෙමතැන ඇති ෙවලා තිෙබන
පශ්නය පිළිබඳව මට එක ෙදයයි කියන්න සිදු ෙවන්ෙන්. මම ඒක
ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියන්නම්.
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the position the Hon. Sumanthiran also enunciated in his
speech. The resulting position is that the reinstalling of
Mrs. Shirani Bandaranayake was carried out not by the
removal of Mr. Mohan Peiris. The position was that Mr.
Mohan Peiris was not properly appointed as there was no
vacancy and therefore Article 107(2) of the Constitution
is not applicable to the circumstances of the subject
matter. That is the simple explanation of this whole
situation. There was no vacancy and therefore, it was void
ab initio and that is what all of us in legal parlance say.
So, when you take that position, it is very clear that the
Executive - because the Executive is the appointing
authority - has made the appointment for a position
which was vacant. That matter has to be borne in mind.
Now, merely going into other areas, I think I need to
also advert to another issue. Now, what we have to focus
mostly is - I expected this to be said by the Hon.
Lakshman Kiriella, the Leader of the House, because I
have been at the receiving end of his arguments when I
was the Minister of Justice defending the previous
administration's mode of administration of justice in this
country. The Hon. Lakshman Kiriella quite often would
point fingers at me and talk about Latimer House
Principles. He said it is a shame that former President
Mahinda Rajapaksa, being the Head of the
Commonwealth Heads of Government, was not
honouring the Latimer House Principles. Now, it is time
for us to revisit the Latimer House Principles. The Hon.
(Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, the current Minister of
Justice and Labour Relations, my Colleague in this
Government has presented that to be included.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Please permit me to speak.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

No, let me not be ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Is this action of the President now in terms of Latimer
House Principles?
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Judges hold office during good behaviour and liable to
be removed on ground of proved misbehaviour and
incapacity. Therefore, it is clear, the removal is solely
based on personal conduct. Mr. Mohan Peiris was
informed that he was not duly appointed to the Office of
the Chief Justice. This is the position taken by the current
Government. Mrs. Shirani Bandaranayake was informed
that she had never ceased to be the Chief Justice. This is

No, I am not talking about that. Let this House
deliberate on the need to have a proper procedure for the
removal of the Chief Justice because there never existed a
proper procedure. There is a lacuna. My argument is not
about having removed the Chief Justice. My argument is
that there was certainly a lacuna. Therefore, the lacuna
has to be addressed and that is why, for all purposes, the
existing position is that the removal procedure is through
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[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා]

a Parliamentary Select Committee. However, during the
impeachment of Mrs. Shirani Bandaranayake, allegations
were bias, non-adherence to principles of natural justice
and many other reasons were alleged.
The Hon.
Vasudeva Nanayakkara himself was quite affected by
what was happening, I know that for all purposes.
Therefore, Parliament must provide procedure by
legislation for removal of judges or, at least, we must
amend the Standing Orders and set a procedure for
removal of judges. It may also be advisable that the judge
against whom allegations are made should be allowed to
choose the procedure. Further, when a judge is
impeached, the inquiry panel must consist of independent
representation such as internationally-reputed individuals
to ensure justice and impartiality.
එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්, බඩුත්
හාමුදුරුවන්ෙග් වාෙග් වැඩක් තමයි අපි කරන්ෙන්. අපි Select
Committee එෙකන් පත් කළාම ඒකයි ෙමතැන සිදු ෙවන්ෙන්.
ඒක කවුරුත් දන්නවා. ඒ හින්දා තමයි ෙම් වාෙග් කමෙව්දයක්
පිළිබඳව අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කරමින් එම කමිටුෙව් සභාපති හැටියට කටයුතු කළ, ගරු අනුර පියදර්ශන
යාපා හිටපු අමාත තුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින එක ෙහොඳයි. අපි ඔක්ෙකෝම -ෙදපාර්ශ්වයම- එකතු ෙවලා ෙම් ෙද් කරමු.
ෙමොකද, අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කරලා මින් ඉදිරියට
ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු ෙනොෙවන්නත් වගබලා ගනිමු. එච්චරයි, අපට
දැන් කරන්න තිෙබන්ෙන්.
Mr. Deputy Chairman of Committees, how many more
minutes do I have?

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You have three more minutes and in addition to that,
you have been given another five more minutes from the
time allotted to the Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe.
So, altogether you have eight more minutes.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Thank you very much, Sir.
As you know, I have been an emissary between the
former Chief Justice Shirani Bandaranayake and former
President Mahinda Rajapaksa trying to resolve the
conflict. I have run between both of them; I have spoken
to them; I have shared this with my Colleagues in the
Front Benches several times, but it was a futile attempt.
The intransigence on both sides perhaps contributed to
what happened.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! A point of Order is being raised by the
Hon. Sujeewa Senasinghe.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Let me not be disturbed.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order? - [Interruption.] It is okay, you may continue.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Having ventilated my pain and agony which became
more pronounced as a result of my abortive attempts to
broker peace in that constitutional convulsion, which saw
this House debate a botched resolution in January, 2013
to impeach Mrs. Shirani Bandaranayake, I next dealt with
the trajectory of the litigation that sought to dispose of the
issues that cropped up in challenge to the Select
Committee proceedings. In the crux of my speech during
the impeachment proceedings, I focused on the rulings of
the Court of Appeal and the Supreme Court drawing on
some comparative jurisprudence from countries such as
the United States. But, it has to be pointed out that when
the Court of Appeal comprising late Justice Sri
Skandarajah, the then President of the Court of Appeal,
His Lordship Justice Anil Gooneratne, who has now been
promoted to the Supreme Court after having been
unfairly kept in the doghouse - I am very sorry to say this
having been the Minister of Justice in the former
administration, all of us felt that he was unfairly kept in
the doghouse - for having associated himself with the
final decision of the court then, and His Lordship Justice
Salam, one of the most respected judges, later the
President of the Court of Appeal, perhaps, he was denied
the chance to get elevated to the Supreme Court because
of his association with that Bench - these are all
unfortunate events - issued a Writ of Certiorari in a Writ
Application No. 41 of 2012 quashing the findings and/or
the decision contained in the Report of the Parliamentary
Select Committee; their attention exclusively focused on
preliminary issues such as whether a writ can lie against
Select Committee findings.
I still stand vindicated with my speech I made on the
last occasion. Even when this matter went up in appeal at
the instance of the Attorney-General, the Supreme Court
considered two questions of law, which I can simply
summarize as one. Did the Court of Appeal err in holding
that the writ jurisdiction embodied in Article 140 of the
Constitution extend to the proceedings of Parliament or a
Select Committee of Parliament? It was the question that
was put up, framed by the then Court of Appeal Bench.
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When the Supreme Court answered the above question
in the negative, I have to point out that it did not go into
the question that we are debating today, and I still stand
by what the Supreme Court Bench said because it was
wrong for the Court of Appeal to have quashed the
Parliamentary Proceedings.
It never possessed that
authority and I have quoted extensive authorities on that
when I spoke during the earlier Debate.
The question of invalidity of the Motion to impeach
Mrs. Bandaranayake and the consequent illegality that
flowed therefrom were never questions that were focused
upon by the Supreme Court. I would summarize the allimportant issue before us today.
Article 172 of the Constitution clearly declares that an
address of Parliament supported by a majority of the total
number of Members of Parliament, including those not
present must be presented to the President before a Judge
of the Supreme Court or a Court of Appeal is removed.
“Was there such an address?” This is the simple question.
The said Article uses the word “shall” and thus imports a
mandatory requirement for Parliament to present an
address to the President. Was this mandatory requirement
complied with by this House when we debated the Motion
to impeach the 43rd Chief Justice? That is the simple
question. The answer is a mandatory, “No”. If there is
such a non-compliance with the mandatory provisions of
the Constitution, what is the effect of such noncompliance? That is the question.
The established principle is that it results in
procedures that are null and void.
The consequence
follows that all subsequent acts taken in consequence of
the non-existent address mandated by the Constitution
will necessarily become void ab initio and that is how
today measures had to be taken to rectify this injustice.
As students of Administrative Law, we recall the
words of Lord Diplock’s in the Civil Service Union case,
Council of Civil Services Union v Minister for the Civil
Service (1985). This case followed the age-old case of
Associated Provincial Picture Houses Ltd. v Wednesbury
Corporation (1948). This case rules when we talk about
reasonableness in writ jurisdiction. Lord Diplock was
quoted by the Hon. Leader of the Opposition as well in a
different context. Lord Diplock gave a summary of the
grounds of judicial review namely, illegality, irrationality
and procedural impropriety. He defined "procedural
impropriety" to mean a failure to follow mandatory
provisions of law or to act with procedural fairness that
would result in decisions becoming void ab initio.
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today to comment on this and rest my case at that. This
impropriety has been remedied in the case of the 43rd
Chief Justice and I would commend that we put an end to
this filibustering exercise.
Thank you very much.
[අ.භා. 5.34]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් හිතවත් ගරු රවුෆ්
හකීම් ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් අවසාන වචන මට ඇහුෙණ්, "ෙම්
පිස්සු වැෙඩ් අපි දැන් නවත්වමු" කියලායි. ඒක තමයි මට
ෙත්රුෙණ් “...put an end to this filibustering exercise”.
ඔක්ෙකෝම පිස්සු වැඩ කරලා දැන් කියනවා, "ඒ පිස්සු වැෙඩ්
ඉදිරියට නවත්වමු." කියලා.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ඔබතුමාත් එෙරහි වුණා ෙන්ද, ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා පත්
කිරීම පිළිබඳව.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔව්. මම දැන් ඒක කියන්නයි යන්ෙන්. ෙමොහාන් පීරිස් මහතාට
විරුද්ධව ෙම් ගරු සභාවට ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගනාවා නම් ඒකට
සාක්ෂි කියන එක් ෙකෙනක් මම. ෙහේතුවක් තිෙබනවා. එතුමාව
පත් කරන්න එපාය කියලා මම ගරු කථානායකතුමාට ලියවිලි
පවා ඉදිරිපත් කළා. මම ඉදිරිපත් කළා, ජනාධිපතිතුමාටත්. නමුත්
එතුමාව පත් කළා. ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ෙවනුෙවන් මම
වචනයක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම කථා කරන්ෙන්,
පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙවනුෙවන්.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ජනතා
පරමාධිපත ය ෙවනුෙවන්. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. පිස්සු ෙකළලා,
ඒ සියලුම ෙද් යටපත් කරලා දැන් ඇවිත් කියනවා, "පිස්සුව
නවත්වමු" කියලා.
ෙම් රෙට් උසාවියක් ඉදිරිෙය් අහන නඩු ෙදකක් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මහත්මියට තිබුෙණ් නැද්ද? ඒ ෙම් රෙට් අධිකරණ
ෙනොෙවයිද? ඒ අධිකරණවල නඩු විභාග ෙවද්දී, අස් ෙනොවූවා යැයි
සැලෙකන ෙසේ එතුමිය ෙකොෙහොමද නැවත අග විනිශ්චයකාර
ධුරයට එන්ෙන්? එතුමියට විරුද්ධව නඩු තිෙබනවාය කියන එක
සැලකිල්ලට ගත්ෙත් නැද්ද? එතුමියට විරුද්ධව අෙනක් නඩු
තිෙබනවා ෙන්ද මෙහස්තාත් උසාවිවල. ඒවා ෙනොසලකා
අධිකරණයට විනිශ්චයකාරවරු ෙගෙනන්න පුළුවන්ද? ෙහොඳයි,
අපි ගනිමු, ඔබතුමන්ලා කියපු කමය තමයි එකම කමය කියලා.
දැන් අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා, "කමෙව්දෙයන්
වැඩක් නැහැ. පතිඵලය පමණි අවශ " කියලා. ඒක නම් නියමයි.
පතිඵලය පමණි අවශ . එතෙකොට කිසිම කමෙව්දයක් ඕනෑ නැහැ,
පතිඵලය ඉෂ්ට කර ගන්නයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

There cannot be a more classic instance of such a
procedural impropriety than the manifest illegality we
committed in 2013, including me who voted for it, when
we grievously voted to oust Mrs. Bandaranayake with
scant disregard for the mandatory requirement of an
address to the President. That is why I feel cathartic

පතිඵලය කමෙව්දයකට අනුව.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

කමෙව්දෙයන් වැඩක් නැහැ කිව්වා ෙන්. Justice is according
to law. ඒක තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. යුක්තිය ඉටු
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කරන්න බැහැ නීතිය පකාරව හැර. දැන් නීතිය පකාරව ඉටු
කරනවාය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ෙමතැන හුඟ ෙදෙනක්
කිව්වා. ඒ නිසා මම ඒක ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,
මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, "ඇය ඉවත්
කරනු ලැබූ ෙසේ සැලකිය ෙනොහැක." එෙහම නම් එතැන තිබිලා
තිෙයන්ෙන් අවතාර කියාකාරිත්වයක්. ඇය ඉවත් ෙනොකරනු
ලැබුවා ෙසේ සැලකිය යුතුයි. These are legal fictions. අෙනක්
පැත්ෙතන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, ෙමොහාන් පීරිස් පත් ෙනොවුණා
ෙසේ සැලකිය යුතුයි. ඒ ෙදකම ෙනොවුණා ෙසේ. සැබෑ ෙලෝකෙය් ෙභෞතික ෙලෝකෙය්- ඒ ෙදකම වුෙණ් නැහැ. නැත්නම් ෛනතික
ෙලෝකෙය් ඒ ෙදකම වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ඒවා තිබුණු තැන්වලම
දැන් තිෙබනවාය. අපි ෙම්කට විරුද්ධයි. හැබැයි, ඒකම අපිත් භාර
අරෙගන අපි කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් ෙනොෙවයි ෙම්ක
කෙළේ; ෙම් කෙළේ හිතුවක්කාර වැඩක්. අගමැතිතුමා විසින් අෙප්
ජනාධිපතිතුමාව ෙපොලඹවා ෙගන ෙහෝ අෙප් ජනාධිපතිතුමා මඟින්
කෙළේ කියා. [බාධා කිරීම්] අෙප් ෙහෝ ඔෙබ්. [බාධා කිරීම්] ඔය
විධියට අපි හිතන්න පටන් ගත්ෙතොත් දැන් අපි කියනවා, ඔබ විසින්
කියන ඔය පවාදය අසත ක් කියලා. එය ද ෙනොවූවා ෙසේ සැලකිය
යුතුය කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්ෙන් ඔබ විසින් කියා තිෙබන
පරිදි එතුමාවත් ඉවත් කරනු ෙනොලැබූවා ෙසේ සැලකිය යුතුය
කියලා අපි කියනවා. එයද ෙනොෙකරුණා ෙසේ සැලකිය යුතුය
කියලා. එෙහම කියලා -

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන ෙද් - [බාධා
කිරීමක්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මා එය පැහැදිලි කරන්නම්. මම කියන්ෙන් ෙමහි තිෙබන
absurdity එක ගැනයි. You can reduce this to absurdity. That
is what I am trying to impress upon you, those who will
understand. If you treat anything as void ab initio, and
thereafter if we repeat what you have done, that is also void
ab initio and then we proceed to act with direct action. Then,
what happens? You have opened the doors to anarchy.
අරාජිකවාදයට ඔබ ෙදොර ඇරලා තිෙබනවා. එච්චරයි, මම ෙම්
කියන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබ අතගසා තිෙබන්ෙන් භයානක තැනකට.
ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයට අභිෙයෝග කිරීමක් පමණක්
ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම ජනතා පරමාධිපත යට අභිෙයෝග කිරීමක්
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක රාජ විෙරෝධි කියාවක්. ඉතින් ඔබ ෙම්
ආකාරයට කියා කිරීම නිසා ඇති කරන ෙම් පූර්වාදර්ශය මඟින් ෙම්
රටට භයානක පතිඵල ඇති වන්නට පුළුවන්. ඊට පසුව හැම
ෙදනාම resort to direct action. All that you have to say is,
void ab initio. And, who determines? Some executive
authority. එෙහම කරන්න පුළුවන්ද? එෙහම කරන්න ගිෙයොත්,
සාමාන ජීවිතෙය් දී, සාමාන ෙලෝකෙය්දී අපට කුමක් සිදු
ෙවයිද? අපි හිතමු, යම් නිලධාරිෙයක් අපට යම් වැරදි තීරණයක්
ෙදනවා කියලා. මම කියනවා, "ඔය තීරණය වැරැදියි, ඕක
ආරම්භෙය් සිටම බල ශූන යි, එම නිසා ඔබෙග් තීරණය මම
ෙනොපිළිගනිමි." කියලා. එෙහම
ෙවන්න පුළුවන්ද? එෙහම
ගිෙයොත් එය ෙකළවර වන්ෙන් ෙකොතැනින්ද? Is it not far better
and safe that we all follow the procedure and act according
to the procedure that is laid down? මම කියන්ෙන් ෙම්කයි.
මුල ඉඳලාම ඔබට අදහසක් තිබුණා, ෙම්ක බල ශූන යි කියලා void ab initio. Therefore, you had the right to do what you
have done. අපි ෙමොෙහොතකටවත්
එෙහම හිතමු. එෙහම
හැකියාවක් තිබුණත්, එය කිරීම ෙවනුවට වගකිව යුත්තන් හැටියට
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ඔබ කළ යුතුව තිබුෙණ් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන එක
ෙනොෙවයිද? අර තවත් කවුෙදෝ කියලා තිබුණා වාෙග් කළ යුතුව
තිබුෙණ්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙගොස් ෙමය ඉදිරිපත් කරන එක
ෙනොෙවයිද?
මම ෙම් කරුණු ෙමෙසේ කියන්ෙන්, ඇත්තටම ඔබට තිබුණු
ගැටලුවත් ෙනොදැන ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් අගමැතිතුමාට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතර බලයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග්
අගමැතිතුමාව පත් කර තිෙබන්ෙන් බහුතරයකෙග් විශ්වාසය ඇති
අගමැතිවරයා හැටියට තීරණය කරලා ෙනොෙවයි. ඉතින් එෙහම
වුණාම බහුතරයකෙග් බලය නැතිව එතුමා අගමැති ධුරය ගත්තා
වාෙග්ම, පිළිකන්ෙනන් ඇවිල්ලා තමයි හැම ෙද්ම කර ගන්න සිදු
වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] පිළිකන්ෙනන් එන්න ෙවන්ෙන්.
අගමැතිකමට ආෙව් පිළිකන්ෙනන්. අගමැතිකමට ආෙව්
බහුතරයකෙග් විශ්වාසය ඇති අගමැතිවරයා හැටියටද? නැහැ.
සුළුතරයකෙග් විශ්වාසය ඇති අගමැතිවරයකු හැටියටයි.
එතෙකොට දිනීෙම් අභිපාය ඇතුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දිනීෙම් අභිපාය ඇතුව
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න බැරි වුණාම,
ඊළඟට කරන්ෙන් ආෙයමත් පිළිකන්ෙනන් ගිහිල්ලා ෙම් රෙට්
නීතිය විකෘති කරන එකයි. දැන් ෙමොකක්ද ෙම් කෙළේ? ඒකම
ෙන්? බහුතර බලයක් නැති අගමැතිවරයකු පත්වීෙම්න් ඇති වුණු
විපාකයක් තමයි අද අපි ෙම් අත්විඳලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා දැන්
එතුමා හැම එකකින්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මඟහැරලා යනවා. දැන්
මම බලා ෙගන ඉන්ෙන් දින 100ෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ දී ෙමොන
ෙමොනවා ෙවයි ද කියන එකයි. ඇයි? පාර්ලිෙම්න්තුව ඕනෑ නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුව මඟහැරලා යන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ඇයි?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරිමු.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මා කියන්ෙන්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එතුමා ඉල්ලා අස්විය
යුතුයි. එතුමාට බහුතර බලයක් නැහැ. අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග
අනුව සාමාන ෙයන් ෙම් වාෙග් විවාදයකින් පසුව අපි ඡන්දයක්
කැඳවන්ෙන් නැහැ. මා කියනවා, ෙම් විවාදය ගරු සභාෙව් බහුතර
කැමැත්ත අනුව ඡන්දයට දාන්න කියලා. [බාධා කිරීම්]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අපි කැමැතියි. ඡන්දයකට දමමු.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඡන්දයට දැමීෙමන් පසුව- [බාධා කිරීම්] එතුමාට බහුතරෙය්
විශ්වාසය තිෙබනවා ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්.[බාධා කිරීම්]
එතෙකොට එතුමාට ඒ පිළිබඳව ලැෙබන තීරණය අනුව එතුමා
අගමැති ධුරෙයන් අස් විය යුතුයි කියලා මම කියනවා. හැබැයි එය
පරාජය වුෙණොත්. [බාධා කිරීම්] මම කියන්ෙන් නැහැ, පරාජය
වුෙණ් නැත්නම් කියලා.
ඊළඟට මම කැමැතියි ෙම් වාර්තා කළා ද කියන පශ්නය ගැන -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you have one more minute.
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

One more minute නම්, මට ෙමම පකාශය - පජාතන්තවාදී
වාමාංශික ෙපරමුණ විසින් 2015.01.28 දින නිකුත් කරන ලද
ජනමාධ නිෙව්දනය - කියවන්න ඉඩ ලබා ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. මට ඒ සඳහා විනාඩියක කාලයයි
ගතවන්ෙන්. “එදා UNP හිතමිතුෙරකුව සිටී අධි නීතිඥ ෙනවිල්
සමරෙකෝන් මහතා අගවිනිසුරුතුමා ෙලස පත්ෙකොට ඉන් පසුව
රජය සමග ඔහු විරසක විය. එය කරන ෙකොටෙගන ඔහුව ඉවත්
කිරීමට ජනාධිපති ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන මහතා අයුතු බලපෑම්
කෙළේය. ශිරානි බණ්ඩාරනායක අගවිනිසුරුවරිය ඉවත් කිරීමට ද
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් කාලෙය්
ෙගන එනු ලැබුෙව්ය.” ඒවා අපි පිළිගන්නවා. ඒ ෙමොෙහොෙත් දී
අප විසින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබුෙව් ෙම් ඉවත් කිරීෙම් කියාදාමය මීට
වඩා පරිපූර්ණ සංවර්ධනයකට ෙගන යා යුතු බවයි. එෙසේ වුවද,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයට අභිෙයෝග කරමින් එදා අධිකරණය
කියාත්මක වූ ආකාරය අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පරාජය කළ
යුතුය. එදා අධිකරණය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව යටත් කර ගන්න හදන
ෙවලාෙව්දීත් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා.
එෙසේ ෙපනී සිටිමින් තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අගවිනිසුරුතුමිය
ඉවත් කිරීමට බලයක් තිෙබන බව අප පිළිෙගන ඒ අනුව කියා
කෙළේ. ෙමය තවදුරටත් කියවා ෙගන යන්නට මට ෙව්ලාව
ෙනොමැති නිසා මා ෙමම නිෙව්දනය සභාගත* කරමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 5.46]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම විවාදය අවස්ථාෙව්
දී අග විනිසුරුවරුන් ෙදෙදෙනකු පිළිබඳව ෙබොෙහෝ අය දිගින්
දිගටම කථා කළා. ෙම් ෙවලාෙව් විනාඩි කිහිපයක කාලයක්
පමණක් මා හට ලැබී තිෙබන නිසා, මම ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා
කරන්ෙන් නැහැ. හිටපු අග විනිසුරුතුමිය වන ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙදෝෂාභිෙයෝගයකින් ඉවත් කරන
ෙවලාෙව් මා සඳහන් කළ එක කරුණක් ගැන පමණක් මම
කියන්නම්. හැමතිස්ෙසම ඒ ෙවලාෙව් ඉන්න පාලකයා නීතිය
තමන්ෙග් වුවමනාව ෙවනුෙවන් පාවිච්චි කරනවා. මට ෙම්
ෙවලාෙව් කියන්න තිෙබන්ෙනත් ඒකම තමයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෛමතීපාල-රනිල්
පාලනය -යහ පාලනය- විෙශේෂෙයන්ම පජාතන්තවාදය පදනම් කර
ගත් සාකච්ඡාවක් තමයි ෙම් රටට ෙගනාෙව්. එහිදී ෙම් සමාජෙය්
අපි කාෙග්ත් පධාන විෙව්චනය තිබුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය
භීෂණය වපුරමින්, නීතිෙය් ආධිපත බිඳ ෙහළමින් ෙම් රෙට් කැලෑ
නීතියක් රජ කළාය කියන එකයි. එහි ෙගොදුරක් බවට පත්වුණු,
එහි ෙඛ්දවාචකයන්ට හසුවුණු පිරිසක් හැටියට අපි එය විෙව්චනය
කළා. ඊට එෙරහිව තමයි ෛමතීපාල-රනිල් විකමසිංහ පාලනය
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙතෝරා පත් කර ගත්ෙත්. එෙහම නම්, ඒ
ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීෙම් වගකීම ඔවුන්ට තිෙබනවා. මා ෙම්
අවස්ථාෙව් දී ඒ ගැන පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාෙග්ම අවධානයට
ලක් කරනවා. පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රෙට් ජනතා සංවිධාන,
ෙද්ශපාලන පක්ෂ නායකයන් විසින් විවිධ දූෂකයන් පිළිබඳව,
ෙහොරුන් පිළිබඳව ආරක්ෂක පධානීන්ට, රජයට - ෙම් යහ පාලන
රජයට - පැමිණිලි කළ බව අපි දන්නවා.
ෙම් යහපාලන රජයට පැමිණිලි කළා. ෙම් වන ෙකොට කුඩු
ජාවාරම් පිළිබඳ ෙචෝදනා, විවිධ ආයුධ අපහරණය පිළිබඳ ෙචෝදනා,
වංචා දූෂණ පිළිබඳ ෙචෝදනා ආවා අපි දැක්කා. ෙම් පිළිබඳ
පරීක්ෂණ නැහැ. ඒ අයෙග් බලපුළුවන්කාරකම් අනුව
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කටඋත්තරයක්වත් නැහැ. සාමාන ගෙම් මිනිෙහකුට විරුද්ධව
පැමිණිල්ලක් කළා නම් අත පය කඩලා කූඩු කරලා තමයි
ඔක්ෙකෝම පටන් ගන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
එෙහම නැති වුණාට ෙම් ෙවලාෙව් ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන
රාජ
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා පළමුවැනි
පැමිණිල්ල කරලා තිෙබනවා. ඒ, කාට විරුද්ධවද? පසු ගිය ආණ්ඩු
කාලෙය් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන්න අයිතිය නැති ෙවලා ෙම්
රෙටන් පිටත් ෙවන්න සිදු ෙවච්ච කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයාට
විරුද්ධව. ෙමොකක්ද පැමිණිල්ල? ෙම් රෙට් නීති කැඩුවා කියන එක
තමයි පැමිණිල්ල.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පත් වන
ෙවලාෙව් කරපු එක ආයාචනයක් -ඉල්ලීමක්- තමයි පසු ගිය
කාලෙය් ෙවච්ච නීති විෙරෝධි කියා නිසා, මර්දනය නිසා විවිධ
කමවලින් විෙදස් ගත වූ අයට ලංකාවට එන්න අවස්ථාව විවර කර
ෙදන්න කියන එක. පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු මර්දන තත්ත්වය
නිසා ෙපෝද්දල ජයන්ත, සනත් බාලසූරිය, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා
මැතිතුමාෙග් මිතෙයක් වුණු පසන්න ෙෆොන්ෙසේකා, ශාන්ත, විවිධ
මාධ ෙව්දීන්, කලාකරුවන්, ෙජයපාලන් කවියා ඇතුළු ෙබොෙහෝ
ෙදනා අෙප් රට අත ඇරලා ගියා. ෙබොෙහෝ අයට යන්න සිදු වුෙණ්
ෙවනත් නම්වලින්; නීති විෙරෝධි කමවලින්; එෙහම නැත්නම්
ෙබෝට්ටුවලින්; ෙමොකක් හරි කමයකින්. ෙම් පාලනය කිව්ව ෙද්
තමයි, ඒ සියලු ෙදනාට ෙම් රටට එන්න විවෘත ආරාධනයක්
කරනවාය කියන එක. නමුත් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්?
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා පළමුවැනි පැමිණිල්ල
කරනවා, කුමාර් ගුණරත්නම්ට විරුද්ධව. ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නය තමයි ඔහුට ෙචෝදනා කරන එක. පරීක්ෂණවලට
දවස් ගණනක් කැෙඳව්වා. අපි පරීක්ෂණවලට ගියා. කටඋත්තර
දුන්නා. අපි කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම්
අයිතිය සියලු ෙදනාටම තිෙබනවා. ෙම් කාරණය ආණ්ඩුව හරියට
පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ.
මහ බැංකුෙව් අධිපති බවට පත් කරලා තිෙබනවා, අර්ජුන්
මෙහේන්දන් මහත්තයා. ඔහුට ලංකාෙව් පුරවැසිභාවයත් නැහැ
කියලා වාර්තා කරනවා. ගිය සතිෙය් දුන්නාද දන්ෙන් නැහැ. ෙම්
රෙට් මූල පරිපාලනය සම්පූර්ණෙයන් භාර ෙදනවා අර්ජුන්
මෙහේන්දන්ට. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැති විධියට ඒක
නිර්ෙද්ශ කරනවා. හැබැයි ෙම් රෙට් ඉපදුණු, ඉෙගන ගත්ත,
ෙද්ශපාලනය කරපු, හිරගත ෙවච්ච, ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්
ෙවනුෙවන් සටන් කරපු, විශ්වවිද ාලෙය් අධ ාපනය හදාරපු, ෙම්
රෙට් තිබුණු මර්දනයන් නිසා විෙද්ශගත ෙවලා ජීවිතය ෙබ්රා
ගත්ත කුමාර් ගුණරත්නම්ට ෙද්ශපාලනය කරන්න අයිතියක් නැහැ
කියලා, ෙද්ශපාලනය කිරීම වැරැද්දක් විධියට සලකලා රාජ
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන් ඔහුට විරුද්ධව පැමිණිලි කරනවා.
මහජන සාමය පිළිබඳ අමාත වරයා ඔහුව පිටුවහල් කරන්න
නිෙයෝගය ගහනවා. අපි අහනවා, "ෙම්කද යහපාලනය?" කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්, ෙවච්ච අනීතික ෙද්වල් -නීති විෙරෝධි
ෙද්වල්- නිවැරැදි කරන්න කටයුතු කරනවා කියලායි. ඒ අනුව
තමුන්නාන්ෙසේලා යම් ෙද්වල් කළා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා
මැතිතුමාට ෙද්ශපාලනය කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. ඔහුට
පුරවැසිෙයක් විධියට ඒ අයිතිය තිෙබනවා කියලා ඔහුෙග් සියලු
තනතුරු තානාන්තර දුන්නා. අපි ඒක අනුමත කරනවා. ඒක
ෙහොඳයි. ඒක කළ යුතු ෙදයක්. ඒක පසු ගිය කාලෙය් ඡන්දය දීපු
ෙනොදීපු සියලුම ෙදනාෙග්ම බලාෙපොෙරොත්තුවක්. ඒක කළ යුතු
ෙදයක්. හැබැයි ඇයි, ෙම් ෙදවිධියකට කටයුතු කරන්ෙන්? ඇයි,
නීතිය ෙදවිධියකට කියාත්මක කරන්ෙන්? පජාතන්තවාදය
කියන්ෙන්, යහපාලනය කියන්ෙන්, ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය
කියන්ෙන් තමන්ට හිතවත්, තමන්ට මිතුරු, තමන්ෙග් මතය දරන
අයට විතරක් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය දීම ෙනොෙවයි. ෙම්
රෙට් සියලු ෙදනාට ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය, ඒ අවස්ථාව
ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙම් රෙට් පසු ගිය මර්දන
තත්ත්වයන් හමුෙව් රට අතහැර ගිහිපු අයට එන්න ආරාධනා කරන
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ගමන්, අෙනක් පැත්ෙතන් ආපු ෙකනාට ෙද්ශපාලනය කිරීෙම්
අයිතිය, නිදහස ෙදන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් ෙම්
රජයට අවධාරණය කරනවා, ෙද්ශපාලනය කරලා, මාධ
හසුරුවලා, තමන්ෙග් නිර්මාණ කාර්යෙය් ෙයදිලා, පසු ගිය
මර්දනයට විරුද්ධව හඬක් නඟපු විෙදස්ගත වුණු සියලු ෙදනාට ෙම්
රෙට් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය, ඔවුන් ඉල්ලා සිටින අයිතිය
ෙදන්න කමෙව්දයක් හදන්න කියලා. ඒ කමෙව්දය හදන එක ෙම්
රෙට් වගකීම. එෙහම නැතුව තමන්ට විරුද්ධ මතයක් දරපු නිසා
කුමාර් ගුණරත්නම්ට විරුද්ධව පළමුවැනි පැමිණිල්ල කරලා,
පළමුවැනි නඩුව විධියට ඒක විභාග කරලා ඔහුව පිටුවහල්
කරන්න, ඔහුෙග් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය වළ දමන්න
ලැහැස්ති ෙවන්න එපා. එෙහම වුෙණෝතින් ෙම් රෙට් ජනතාව
ඒකට විරුද්ධව ෙපළ ගැෙසයි. දැනටමත් තමුන්නාන්ෙසේලාට
සහෙයෝගය දීපු අයම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරපු ෙද් ෙහළා දකින
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක කාෙග්
වුවමනාවට කළාද කියලා. රජෙය් වගකීමක් ඒක ෙහොයන එක.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය ඒ වාෙග්ම මහජන සාමය පිළිබඳ
අමාත ාංශය මැදිහත් ෙවලා, අගමැතිතුමා මැදිහත් ෙවලා විවෘතව
කළ ආරාධනය අනුව ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලනය අයිතිය තහවුරු
කරන්නත් මැදිහත් ෙවන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

එෙහම නැත්නම් ආපසු අපට කියන්න ෙවන්ෙන්, නීතිය හැම
තිස්ෙසේම පාලකයාෙග් වුවමනාව අනුව, තමන්ෙග් වුවමනාව
අනුව, තමන්ෙග් පැවැත්ම අනුව පාවිච්චි කරනවා කියලායි. ඒක
කරන්න එපා. එෙහම වුෙණොත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ෙම් රෙට්
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු යහපාලනය ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා ඇතුළු ෙම් රෙට්
ෙද්ශපාලනය කිරීම නිසා වරදට, දඬුවමට හසු වුණු සියලු ෙදනාට,
ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ඇතුළු සියලු ෙදනාට ඒ අයිතිය ලබා
ෙදන්න මැදිහත් වන්න. එෙසේ ෙනොවුෙණොත් ෙම් රෙට් ජනතාව
ඒකට විරුද්ධව ෙපළ ගැෙසයි කියන කාරණය මම මතක් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.53]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)

வல்கள் பிரதி

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු පහක
පමණ කාලය තුළ අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් වුණු විවිධ ෙද් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මම දුටුවා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ගත් විට
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව පධානතම පහාරය එල්ල
වුෙණ් ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග විනිශ්චයකාරතුමියව ඉවත්
කිරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය සහ ඒ විභාගය පවත්වා
ෙගන ගිය කමය අනුවයි. ෙම් රෙට් මමත් සාමාජිකෙයකු වන ශී
ලංකා නීතිඥ සංගමය සියයට 99.99ක් ශිරානි බණ්ඩාරනායක
විනිශ්චයකාරතුමියව ඉවත් කිරීම සඳහා පසු ගිය රජය ෙගන ගිය ඒ

කියාදාමය පතික්ෙෂේප කළා. නීතිඥ පජාව විවිධ ෙද්ශපාලන මත
දරනවා. එය අදත් තිෙබනවා; එදාත් තිබුණා. හැබැයි, ශිරානි
බණ්ඩාරනායක විනිශ්චයකාරතුමියව ඉවත් කිරීෙම් කියාදාමය
පිළිබඳව ඒකමතික භාවයක් ෙම් ලංකාෙව් නීතිඥ වෘත්තිය තුළ
තිබුණා. ඒ පසු බිම ඇති වුෙණ් ඇයි කියන කාරණය ෙත්රුම්
ගනිද්දී ඒ සිදු වුණු සමස්ත කියාදාමය නීතියට විරුද්ධයි;
සදාචාරයට
විරුද්ධයි;
පිළිගත්
කමෙව්දයට
විරුද්ධයි;
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායටත් විරුද්ධයි.
අපි ඒ කාලෙය් ෙබොෙහොම ෙලොකුවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
උත්තරීතරයි කියලා කිව්වා. ඇත්ත කථාව නම් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතර කළ යුතු ෙවනවා. නමුත් අද ෙම්
ෙමොෙහොෙත් පවතින ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ආකෘතිය තුළ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති උත්තරීතර භාවයක් නැහැ. ඒක තමයි
ඇත්ත. වාසනාවට ෙම් ෙමොෙහොෙත් විධායක ජනාධිපති ධුරය දරන
ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව මත තමන්ෙග් අධිපතිවාදී බලය
පාවිච්චි ෙනොකරන නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
එෙහම දැෙනන්න පුළුවන්. හැබැයි, එෙහම ෙනොකරපු
ජනාධිපතිවරු ෙම් රට පාලනය කරන ෙවලාවල්වල ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව එෙහම උත්තරීතර වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් දින
සියයක කාලය තුළ ඉතා ඉක්මනින් පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතර
කර ගැනීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළ අපි කවුරුත් කල්පනාෙවන්,
එකමුතුෙවන් සම්මත කර ගත යුතු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මැතිතුමා කිව්වා, අගාමාත වරයාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බහුතරයක් නැහැ කියලා. හැබැයි, යම් පතිපත්තියක් මත ෙම් රෙට්
ජනතාවෙගන් වරමක් ඉල්ලලා ඒ පතිපත්තිය ජයගහණය කරපු
නිසා ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපති ධුරය සඳහා අප සමග තරග
කරපු, අෙප් පතිපත්තිය මත තරග කරපු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනතාව බහුතර ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත් කර
ගත්තා. ඒ පතිපත්තිය අනුව, එයින් ලැබුණු ශක්තිය මත සහ එයින්
ලැබුණු සදාචාරාත්මක අයිතිය මත අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්
රජය දරන්නට ශක්තිය තිෙබනවා.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

අෙප් ශක්තිය මත.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
මීට සතියකට කලින් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා අග විනිශ්චයකාර
ධුරය සඳහා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සිටින ෙක්. ශීපවන්
විනිශ්චයකාරතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරනු ලැබූ විට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අගාමාත වරයා, විපක්ෂ නායකවරයා -නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා- ඇතුළත් වූ පාර්ලිෙම්න්තු සභාව විසින්
ඒකමතිකව ෙක්. ශීපවන් විනිශ්චයකාරතුමා අග විනිශ්චයකාර
ධුරයට පත් කිරීම අනුමත කළා. ඒකමතිකව -විරුද්ධතාවක්
නැතිව- අනුමත වුණු, ෙක්. ශීපවන් විනිශ්චයකාරතුමා පත් කිරීමට
ෙහේතු භූත වුණු ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විධානය වැරැදියි කියලා අද
ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට හීෙනන් නැඟිටලා වාෙග් කියන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවාද? එෙහම කියන්නට තිෙබන සදාචාරය
ෙමොකක්ද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ චාරිතානුකූලව.

353

2015 ෙපබරවාරි 02

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එය චාරිතානුකූල ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
රෙට් විපක්ෂ නායකවරයා එම ධුරය දරන විට පාර්ලිෙම්න්තු
සභාෙව් කටයුතු කළ යුත්ෙත් වගකීෙමන්. මම විශ්වාස කරනවා,
ඔබතුමා වගකීෙමන් කටයුතු කළා කියා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔව්, කළා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

හැබැයි වගකීෙමන් කටයුතු කරලා නිවැරදි තීරණයට
ඇවිල්ලා, පසුව පීඩනයට ලක් වුණාම, "කමක් නැහැ, ඔන්න ඔෙහේ
ෙයෝජනාවක් දමමු" කියා ෙයෝජනාවක් දමනවා. ෙම්ෙක් එතැනින්
එහාට ෙදයක් නැහැ. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් තීරණය
හරි. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා විපක්ෂ නායකවරයා
හැටියට ජනාධිපතිතුමාෙග් නාම ෙයෝජනාව ඒකමතිකව අනුමත
කරලා පාර්ලිෙම්න්තු සභාෙව් ගත්ත තීරණය හරි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ තීරණ ෙදකම හරි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ෙදකක් හරි ෙවන්න
බැහැ ෙන්. හරි නම් හරි වන්ෙන් එකයි. ෙදකක් හරි ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීමක්] පතිවිරුද්ධ මත දරන්න බැහැ. අද
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන ෙයෝජනාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ
නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් ස්ථාවරයට
පටහැනියි. එෙහම නම් අද විපක්ෂෙය් කණ්ඩායම් ෙදකක් ඉන්න
ඕනෑ. එකක් තමයි දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා නායකත්වය දරන
විපක්ෂ කණ්ඩායම. අෙනක් එක තමයි නිල වශෙයන් අෙප් නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා නායකත්වය දරන විපක්ෂ කණ්ඩායම.
හැබැයි, අපි පිළිගන්ෙන් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාව.
ෙමොකද, එතුමා නිවැරදිව කටයුතු කරනවා. නීත නුකූලව කටයුතු
කරනවා. එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් නීත නුකූලව කටයුතු කරලා
ෙක්. ශීපවන් විනිශ්චයකාරතුමාෙග් පත් කිරීමට එකඟ වුණා.
එෙහම
නම්
ෙක්.
ශීපවන්
විනිශ්චයකාරතුමා
අග
විනිශ්චයකාරකමට සුදුසුයි කියා ෙයෝජනා කරලා, ඒක ඒකමතිකව
සම්මත ෙවලා තිෙබද්දි කාර්ය පටිපාටිය වැරදියි කියා දැන්
ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? එෙහම කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් කාරණා ෙදකක්
කියන්න අවශ යි. 2013 ජනවාරි මාසෙය් 11 වැනිදා ෙමයට
අදාළව ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් තිබුණු අඩු පාඩුව පිළිබඳව -ඒ
ඉතිහාසය ගැන- මතක තිෙබන ගරු මන්තීවරෙයක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු එක ගැන මට සතුටුයි. ඒ ගැන ගරු
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා මතක් කළා. එදා ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාව
පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාව හැර ෙවනත් ෙයෝජනාවක් ෙනොමැතියි
කියන කාරණය. එනම්, "ඉවත් කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් වී නැත" කියන ඌනතාව. එය ෙත්රුම් අර ෙගන මමත්,
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාත් සාරගර්භව කරුණු ඉදිරිපත්
කළා. අවසානෙය්දී උත්තරයක් නැති වූ තැන ගරු
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කථානායකතුමාට -එතුමාට- ෙතෝරා ගැනීම් කිහිපයයි තිබුෙණ්.
විධායක ජනාධිපති කමය ෙකොච්චර ශක්තිමත්ද කිව්ෙවොත්, රෙට්
එක තැනක විධායක ජනාධිපතිවරයා සිටින විට එතුමාෙග් එක
කුස උපන් සෙහෝදරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකවරයා වුණා.
එෙහම වුණාම ඇසට ෙපෙනන ෙදය පවා ෙනොෙපෙනන
තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. ඒක තමයි අපි මුහුණ දී තිබුණු
අවාසනාව. වාසනාවකට අපි ඒෙකන් ෙගොඩ ආවා. 2013 ජනවාරි
11 වැනි දින කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව අවසානෙය් එතුමා
සඳහන් කළ ෙකොටස එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ෙම් ආකාරයට
සඳහන් ෙවනවා:
"එම නිසා අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 ෙයෝජනාව දැන් ඡන්ද
විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් කරමි."

ෙයෝජනාවට ඡන්ද විමසීෙමන් පසුව සඳහන් ෙවනවා, "පක්ෂව
155යි; විරුද්ධව 49යි; ෙනොපැමිණි 20යි" කියා. ෙමොකක්ද, ෙම්
"විෂය අංක 1" කියන්ෙන්? ෙචෝදනා විමර්ශනය සඳහා ෙත්රීම්
කාරක සභාවක් පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාව. ඊට වඩා වැඩි යමක්
තිබුෙණ් නැහැ. එක වතාවක් කාරක සභාවක් පත් කරලා, ඒක රැස්
ෙවලා, හරියට ෙහෝ වැරදියට තීන්දුවක් අර ෙගන තිෙබනවා නම්,
ඉන් පස්ෙසේ නැවත පත් කරන්ෙන් ෙමොකටද? ඒ කාර්ය පටිපාටිය
වැරදියි; මුල සිටම වැරදියි; ෙහොඳටම වැරදියි. ඒක තමයි ඇත්ත.
ඊට වඩා ෙමොකක් කියන්නද? අවසානෙය්දී කථානායකතුමාත් ඒ
ආකාරයටයි ෙම් ඡන්ද විමසීම පවත්වලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් කමය වැරදි නම් විරුද්ධව ඡන්දය දුන්ෙන් ඇයි කියලා
ඇහුවා. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා ඡන්දය විමසීම
ආරම්භෙය්දී විරුද්ධව ඡන්දය දුන් සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන්
නිශ්චිතව කියා තිෙබනවා, කාර්ය පටිපාටිය වැරදියි; ෙයෝජනාවක්
නැහැ; ෙකෙසේ නමුත් අපි ෙම්කට විරුද්ධත්වය පකාශ කිරීම
සංෙක්තාත්මක කිරීම සඳහායි විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්ෙන්
කියා. ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ලිඛිතව සඳහන් ෙවනවා.
කරුණාකරලා, සම්පූර්ණ හැන්සාඩ් වාර්තාව කියවන්න.
ඒ වාෙග්ම ෙම් අග විනිශ්චයකාර ධුරෙය් රැඳිලා හිටපු ෙමොහාන්
පීරිස් මහත්මයා ගැනත් යමක් කියන්න අවශ යි. ශුද්ෙධෝත්තම
පාප්
වහන්ෙසේ
ලංකාවට
පැමිණි
අවස්ථාෙව්දී
අග
විනිශ්චයකාරවරයා වශෙයන් එතුමාට ෙපනී සිටීමට ඉඩ දුන්ෙන්
ඇයි කියා ඇහුවා. මම කියනවා, ෙමොහාන් පීරිස් නමැති තැනැත්තා
තමන්ෙග් භාර්යාව සමඟ එදා කටුනායක බණ්ඩාරනායක
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට පැමිණිෙය් ආරාධනාවක්
නැතුවයි කියා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

බෙලන් පැමිණිෙය්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

බෙලන් පැමිණියා කියා මම කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ධුරෙය්
තිෙබන නීත නුකූලභාවය ආරක්ෂක නිලධාරින් දන්ෙන් නැහැ.
ඔවුන් පැමිණියාට පස්ෙසේ හරවලා යවන්නද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order?
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

කෙතෝලික ෙකෙනකුට - එතුමා
ෙමතුමන්ලාෙග් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන්-

කෙතෝලිකෙයක්.-

අග විනිසුරු ධුරයට පත් කරනවා කියා. [බාධා කිරීම්] ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔය ෙමොහාන් පීරිස් ගැන
ආදරෙයන් කතා කරන උදවියට කියන්න ඕනෑ එක කාරණයක්
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ආදරයක් ෙනොෙවයි.[බාධා කිරීම්]

That is not a point of Order.
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)
)

(The Hon. Arundika Fernando)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Arundika Fernando, what is your point of Order?
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, කෙතෝලික ගරු
මන්තීතුමන්ලාට පාප් වහන්ෙසේ පිළි ගැනීම සඳහා ගුවන් ෙතොටු
පළට පැමිෙණන්න කියා අපි ආරාධනා කර තිබුණා. නමුත්
ෙමොහාන් පීරිස්ට ආරාධනා කර තිබුෙණ් නැහැ. ආරාධනා නැතිව
තමයි- [බාධා කිරීම්]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු අජිත්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, අපි ඔබතුමන්ෙගන් අහන්ෙන්, "අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පාප් වහන්ෙසේට ඒ ෙවලාෙව් ෙමොහාන් පීරිස්
මහතාව හඳුන්වා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලායි. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Ajith P. Perera)

SC/HECA/LA/88/13 ෙශේෂ්ඨාධිකරණ අභියාචන 156/14
ෙපත්සම්කරු, Asia Asset Finance PLC. ෙම්ෙක් අධ ක්ෂ
පියන්ති පීරිස් කවුද? ෙමොහාන් පීරිස්ෙග් ආදරණීය බිරිඳ. ෙම්ෙක්
අධ ක්ෂක, කුපකට ව ාපාරික මෙනෝ නානායක්කාර කවුද?
ෙමොහාන් පීරිස්ෙග් මස්සිනා. තමන්ෙග් ෙනෝනා අධ ක්ෂක වන,
මස්සිනා අධ ක්ෂක වන ෙම් නඩුව ෙමොහාන් පීරිස් අහනවා.
අහලා තීන්දුවත් ෙදනවා, "Leave to Proceed" තීන්දුව ෙදනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ නඩු ෙපොෙත් ගහලා තිෙබනවා "ෙමම නඩුව
මා ඉදිරිෙය්ම ගනු" කියා. ඒ කියන්ෙන් ෙවන කාටවත් විභාග
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් ෙනෝනා පාර්ශ්වයක්,
තමන්ෙග් මස්සිනා පාර්ශ්වයක්. ෙම් රෙට් ෙගෞරවාන්විත
විනිශ්චයකාරවරු ෙමොනවා ෙහෝ සම්බන්ධයක් තිෙයනවා නම්
එවැනි නඩු තමන් ඉදිරිෙය් විභාගයට ගන්ෙන් නැහැ. එෙහම
සම්පදායක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. අපිත් ෙම් රෙට් නීතීඥ වෘත්තිය
කරලා තිෙබනවා. නඩුවක පාර්ශ්වයකට ෙමොනවා ෙහෝ
සම්බන්ධයක් තිෙබනවා නම්, -නෑදෑකමක්, යාළුකමක්- ඒ
විනිශ්චයකාරවරු කියනවා, "ෙම් නඩුව මම අසන්ෙන් නැහැ,
ෙවන විනිශ්චය මණ්ඩලයකට ෙයොමු කරනවා, ෙවන
අධිකරණයකට ෙයොමු කරනවා කියා. හැබැයි, ෙමොහාන් පීරිස්
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙමොහාන් පීරිස් කියනවා, "මෙග්
ෙනෝනාෙග් නඩුව, මෙග් මස්සිනාෙග් නඩුව මා ඉදිරිෙය්ම ගනු"
කියා. එෙහම නඩු ෙපොෙත් ලියනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

දැන් -

That is not a point of Order.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. ඒක point of Order එකක්
ෙනොෙවයිෙන්. කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. දැන් දින සියයට
support එක ෙදනවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමාත් දින සියයට
support එක ෙදනවා කිව්වා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lalith Dissanayake, please sit down.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

දැන් දින සියයට සහය ෙදනවා නම් - [බාධා කිරීම්] දින
සියෙය් වැඩසටහෙන් තිෙබනවා, ශිරානි බණ්ඩාරනායක නැවත

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

දැන් ෙනොෙවයි ෙපොෙත් ලියලා තිෙයන්ෙන්. ෙම් වාෙග්
ෙහොරුන්වයි ආරක්ෂා කරන්ෙන්. ඒකයි තිෙබන කැත. [බාධා
කිරීම්] ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ෙම් සභාවට ෙහළිදරවු වුණා, ආරාධනා නැතිව අග විනිශ්චයකාර
සම්ෙම්ලනයකට ගියා කියා. කැතයි. ආරාධනා නැතිව පාප්
වහන්ෙසේ පිළි ගැනීමට ගියා. කැතයි. නමුත් ඔය ධුරෙය් සිටි
අවුරුදු ෙදක ඇතුළත පණස් වාරයකට වඩා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග්
මුදල්වලින් විෙද්ශ ගත ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] පණස්
වතාවකට වැඩියි. සෑම මාසයකට තුන් වතාවක් විෙද්ශ ගත
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] එපමණක් ෙනොෙවයි. අහ ගන්න. [බාධා
කිරීම්] ෙම්වා අහ ගන්න. ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ෙග්
මුදල්වලින් මාසයකට තුන් වතාවක්, හතර වතාවක් සෑම විටම
විෙද්ශ ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග්
මුදල්වලින් trip යන්න පුදුම ආශාවක් තිෙයන්ෙන්. ෙසලාන්
බැංකුෙව් සභාපති ධුරය දැරුවා. රෙට් තිබුණු පධාන ආයතන
ගණනාවක අධ ක්ෂක ධුර දැරුවා. ෙමවැනි පසු බිමක් තිෙබන
අය තමන්ෙග් වෘත්තිය කර ෙගන, අධ ක්ෂකකම් කර ෙගන
ඉන්නවා. ඒ මදිවාට විනිශ්චයකාරකමත් ඕනෑ. දැන් ෙම්
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කතාවලින් ෙහළිදරවු වුෙණ්, අග විනිශ්චයකාරකම ඉල්ලලා
ෙකඳිරි ගෑවා කියා. එෙහම අග විනිශ්චයකාරකම ඉල්ලලා ෙකඳිරි
ගෑවාම අග විනිශ්චයකාරකම ෙදනවාද? ෙමොකක්ද ඒ සදාචාරය?
ෙම් රෙට් සාමාන විනිශ්චයකාරවරුන්ට ෙමොන තරම් බලපෑම්
කළාද? ඒ වාෙග්ම කලාකරුවන්ට, ජයතිලක බණ්ඩාර
මැතිතුමන්ට බිම දමා ෙගන පහර දුන්නා. තවත් කලාකරුවන්
රාශියකට පහර දුන්නා.
එවැනි අවස්ථාවලදී ඒ අයට ඇප ෙදන්න කියලා බලපෑම් කළා.
ඒ වාෙග්ම කුරුණෑගල, කුඹුක්ගැෙට්දී පළාත් සභා මන්තීවරෙයක්
තරුණ කලාකරුවන්ට පහර දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව් තමන්ෙග් යටෙත්
ඉන්න චාමර වීරෙසේකර කියන මෙහස්තාත්වරයාට කථා කරලා,
කරුණාකර වහාම පළමුවැනි දවෙසේම ඇප ෙදන්න කියලා දැනුම්
දුන්ෙන් ඔය අග විනිශ්චයකාරවරයායි. එෙහම නම් එතුමා අග
විනිශ්චයකාරවරෙයක්ද? අග විනිශ්චයකාරවරෙයක් එෙහම
කරනවාද? ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග් ඉතාමත්
දුෂ්චරිතවත්, කැත, ගඳ ගහන, ෙම් රෙට් අධිකරණය අෙගෞරවයට
පත් කරපු මිනිස්සු ෙවනුෙවන් අද ෙමතුමන්ලා කථා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් අය පටි බැඳ
ෙගන ඉන්නවා. දැන් ගරු මන්තීතුමන්ලා කී ෙදනකු අෙත්ද ඒ
පටිය තිෙබන්ෙන්? ෙබොරුවට පටි බැඳ ෙගන ඉඳලා දැන් ගලවලා.
දැන් ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් විෙරෝධයක් ෙන්ද? අඩු ගාෙන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉවර ෙවන තුරු ඔය පටිය දාෙගන ඉන්න බැරිද?
ෙමොකක්ද තිෙබන කැප වීම?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිවරයාට විරුද්ධව
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගෙනනවා.[බාධා කිරීම්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

තමුන්නාන්ෙසේ අෙත් තිබුණු පටිය ෙකෝ? ෙකෝ, පටිය? [බාධා
කිරීම්] පතිපත්තියක් තිෙබනවා නම්, විෙරෝධයක් ඉදිරිපත් කරනවා
නම් එෙහම කරන්න ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමා. එෙහම නැහැ. ෙකෝ,
පටිය? [බාධා කිරීම්] අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය්
මන්තීවරු පටි බැඳෙගන ආවා. ෙකෝ, පටිය? පටි නැත. [බාධා
කිරීම්] පටි ගැලෙවනවා. ගඳ ගහන චරිත ආරක්ෂා කරන්න එපා.
ඔෙහොම ගඳ ගහන චරිත ආරක්ෂා කළාම පටි ගැලෙවනවා. [බාධා
කිරීම්] ඇත්ත කථාව ඕක ෙනොෙවයි ෙන්? ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න
කියලා හිතාෙගන ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාට හිෙත්
කැක්කුමක් නැහැ. ෙකෝ, පටිය? ෙකෝ, කළු පටි? ඒවා නැහැ. ඒවා
ගලවා විසි කර දමලා. [බාධා කිරීම්]

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ෙමන්න තිෙයනවා. ෙමන්න
දිස්තික්කෙය්ම කළු පටිය.

කළු

පටිය.

ඔබතුමාෙග්

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අන්න, එක් ෙකනකු ඉන්නවා. අර එහා පැත්ෙත් -[බාධා
කිරීම්] අන්න, ෙසොයිසා මන්තීතුමා දැන් පටිය ගැට ගහනවා.[බාධා
කිරීම්] ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා ෙකෝ, පටිය? [බාධා
කිරීම්] ඕක තමයි කථාව. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ
නිසා ෙම්වා ෙබොරු විෙරෝධ. විපක්ෂ නායකවරයා එකඟ ෙවනවා
නම් ෙමොන කථාද? දැන් පටි බඳිනවා. ඕවා විෙරෝධද? ලජ්ජයි.
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නිකම්, කරන්නන් වාෙල් විරුද්ධ ෙවන්න එපා. දැන් ෙහොඳ අග
විනිශ්චයකාරවරෙයක් ඉන්නවා. එතුමාට සහය ෙදන්න; සුබ
පතන්න. ෙම් රට නතර කර තැන ඉඳලා අපි එකමුතුව ඉදිරියට
යමු. එච්චරයි.
[අ.භා. 6.10]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද වන විට ශී ලංකා
අධිකරණ ක්ෙෂේතයත් ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජනතා
පරමාධිපත යත්, නීතිෙය් පරමාධිපත යත් ඉතා බරපතළ විධියට
ඛාදනය වීමට ලක් වී තිෙබන බව අපට දැෙනනවා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙකොයි තරම් හඬ ගා කථා කළත්, ඒ අය
බලයට පත් වන ෙකොට කිව්ව ෙද්වල් අද කණ පිට ෙපරෙළන බව
අපට පැහැදිලියි. අද උෙද් අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා වාෙග්
මීට දින කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව්
සභාපතිවරයාටත්, මන්තීවරුන් කිහිප ෙදනකුටත් ඒ අයෙග්
කාර්යාලවලට යන ෙකොට පහර දී තිෙබනවා. ඒ පහර දීමට ඒ අයව
ෙයොමු කෙළේ ෙම් රෙට් මහජන සාමය භාරව කටයුතු කරන
ඇමතිවරයායි කියන කාරණය අද පැහැදිලි ෙවලා තිෙබනවා.
අන්න ඒ නිසා තමයි අද උෙද් රැස් වුණු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
මන්තී කණ්ඩායම තීන්දු කෙළේ ඉතා ඉක්මනට විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාවක් ඒ ඇමතිවරයාට විරුද්ධව ෙගෙනන්න.
මා හිතන හැටියට ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් රජයක් බලයට පත්
ෙවලා මාසයක් යන්නට ෙපරාතුව ඇමතිවරයකුට විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන පළමුවැනි වතාව තමයි ෙම්ක. ඒ තරම්
ඉක්මනට විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගන එන ආකාරයට
තමුන්නාන්ෙසේලා අද කටයුතු කර තිෙබන බව ෙපෙනනවා.
එතෙකොට ෙමවැනි තත්ත්වයක් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
සම්බන්ධවත් පැන නැඟිලා තිෙබනවා. ඒක තමයි අග විනිසුරු
ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා ඉවත් කිරීම සඳහා ෙම් රජය ගත්ත
පියවර.
අග
විනිශ්චයකාරවරයකු
වන්න
පුළුවන්,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයකු ෙවන්න පුළුවන්,
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයකු ෙවන්න පුළුවන් ඔහුව
ඉවත් කරන්න ඕනෑ නම් ඒ සඳහා අනුගමනය කළ යුතු කියා
පිළිෙවළ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
අනුව පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණයි අග විනිශ්චයකාරවරයකු ඉවත්
කරන්න පුළුවන්.
ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා ෙහොරකම් කරනවාද, එෙහම
නැත්නම් එතුමාෙග් භාර්යාවෙග් නඩු එතුමා විසින් අහනවාද,
එෙහමත් නැත්නම් එතුමා ව ාපාර ෙගනයනවාද කියන එක
ෙනොෙවයි ෙමතැනදී අදාළ ෙවන්ෙන්. ඒ ෙමොනවා කළත් ෙමොහාන්
පීරිස් මහත්මයා ෙම් රෙට් අග විනිශ්චයකාරවරයායි. අවුරුදු
ෙදකක් අග විනිශ්චයකාර ධුරෙය් කටයුතු කරන ෙකොට ඔය එක
කාරණයක්වත් පැහැදිලිව පසිද්ධිෙය් පකාශ කෙළේ නැහැ. එෙහම
පකාශ ෙනොකර ඉඳලා දැන් හදිසිෙය්ම එතුමාව ඉවත් කරන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට
එතුමාව ඉවත් කරන්න වුවමනාකම තිෙබනවා නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් කළ යුතු ෙද් තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම. ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා, ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කරලා, ඊට පස්ෙසේ ඒ අනුව ජනාධිපතිතුමා ලවා විධායකය ලවා- ඔහුව ඉවත් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒක තමයි අපි ගිය වතාෙව් අනුගමනය
කෙළේ. ඒ ෙවලාෙව් මෙග් මිත ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා එදා
විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් වශෙයන් විෙරෝධතාවක් ෙගනාවා
"ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙයෝජනාව වැරැදියි" කියලා.
එතෙකොට අපි ඒ ගැන විවාද කළා. එෙහම විවාද කරලා
අවසානෙය්දී ගරු කථානායකතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක්
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දුන්නා. ගරු කථානායකතුමා එදා ගත් තීරණය මීට ෙපර දුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හැමදාම ඔවැනි අවස්ථාවලදී ෙදන- තීන්දු තීරණ
හා සමානවම එම කාරණෙය්ත් අවසානය බවට පත් ෙවනවා.
ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොෙයක් පශ්න පැන නැඟුනාම ගරු
කථානායකවරයාෙගන් අපි ෙම් වාෙග් තීරණ බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ඒ අනුව තමයි එදාත් ෙම් කාරණෙය්දී එතුමාෙගන් අපි
තීරණයක් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ගරු කථානායකතුමා
එදා දුන් තීන්දුව ෙමතැනදී කිහිප වරක් කියැවුණා. නමුත් අද ෙම්
ෙයෝජනාවට ඉතාමත් අදාළ නිසා ගරු කථානායකතුමා එදා ලබා
දුන් තීරණය කියවන්න මමත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 2013
ජනවාරි 11වන දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 650වන තීරුෙව් ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා:
"ගරු ඇමතිවරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, අදාළ ස්ථාවර නිෙයෝග හා
ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව්
පතිපාදන
මම
අධ යනය
කර
බැලුෙවමි.ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මා ෙවත
මන්තීවරුන් අත්සන් ෙකොට ලබා ෙදන ලද ෙයෝජනා සම්මතයට අමතරව
අලුත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි බව මම පකාශ කරමි."

එයින් අදහස් කරන්ෙන් එම ෙයෝජනාවට පරිබාහිරව පිටස්තරව- ෙවනත් ෙයෝජනාවක් ඒ අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන්න
බැහැ කියන එකයි. එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ෙහොඳින් අධ යනය කර බැලීෙම්දී
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත්ෙත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2)
ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව වස්ථාව සහ 78(අ) ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් බව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙකොට ඇත.
තවද, ෙමම ෙයෝජනාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉහත සඳහන්
විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර ෙචෝදනා පිළිබඳ
පරීක්ෂණය ෙකොට එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඔප්පු වී
ඇතැයි විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු
ලැබුවෙහොත් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග
විනිශ්චයකාර පදවිෙයන් ගරු ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක
වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි සඳහන් වන බැවින් ෙමම ෙයෝජනාෙව් පරමාර්ථය
ඉතා පැහැදිලි වන අතර, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2) ව වස්ථාව
සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව වස්ථාව පකාර ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට
අද දින න ාය පතෙය් අඩංගු කර ඇති ෙයෝජනාව පමාණවත් වන බව මම
පකාශ කරමි."

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන් ෙපෙනනවා
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමහි පරමාර්ථය ෙමොකක්ද කියන එක ගරු
කථානායකතුමා ෙත්රුම් ගත් බව. ඒ පරමාර්ථය වුෙණ් එවකට
හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය නිලෙයන් ඉවත් කිරීමයි. ෙම්
පරමාර්ථය - intention එක - හඳුනාෙගන තමයි අපි හුඟක්
අවස්ථාවලදී අර්බුද නිරාකරණය කරන්ෙන්. ඒක වැදගත්. අපි
හුඟක් අර්බුදවලට ෙයොමු වුණාම ඒ යම් යම් පාර්ශ්වවල තිෙබන
පරමාර්ථය - intention එක - ගැන බලනවා. ෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දීත් සමහර විට යම් යම් තාක්ෂණික අඩු පාඩුකම්
ෙවන්න පුළුවන්; යතුරු ලියන - typing - අඩු පාඩුකම් ඇති
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් ෙමොනවා තිබුණත් ඒ කර්තෘෙග්, එෙහම
නැත්නම් ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයාෙග් පරමාර්ථය පැහැදිලි නම් ඒ
පරමාර්ථය මුල් කරෙගන ඒ කටයුත්ත අවසාන කරන්න පුළුවන්.
ෙමහිදී කථානායකතුමා ෙදන තීන්දුව ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදන තීන්දුවලදී කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව
අවසාන බලපෑමක් තිෙබන තීන්දුවක් වශෙයන් හැම දාම

360
පිළිගැෙනනවා. ඒ අනුව තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු
ෙගන යන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා අෙනක් වැඩ
කටයුතු ෙගන යන්ෙන්. නමුත්, ෙම් කාරණෙය්දී ඒ විධිෙය්
අවසානයක් කරලා -අගවිනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කරලා, ඊට
පසුව නව අග විනිශ්චයකාරවරෙයක් පත් කරලා- අවුරුදු ෙදකක්
ගියාට පස්ෙසේ, හරයක් නැති ඒ අඩු පාඩුව ඉස්මතු කරෙගන ඒ පත්
කළ අග විනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් කිරීම තමයි අද ෙම් පශ්නයට
තුඩු දීලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමම තීරණය පකාශයට පත් කිරීෙමන් පසුව එකී අදාළ
ෙයෝජනාව ඡන්ද විමසීමට ලක් වුණා. එහිදී මන්තීවරු 155ක්
ෙයෝජනාවට පක්ෂවද, මන්තීවරු 49ක් ෙයෝජනාවට විපක්ෂවද
ඡන්දය පකාශ කරනු ලැබුවා. ෙමහිදී ඉහත කී විෙරෝධතාව එම
විවාදය ආරම්භෙය්දී කිසිවකු විසින් ෙහෝ මතු කර තිබුෙණ් නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් විෙරෝධය මතු
කෙළේ ඒ විවාදය අවසාන ෙවලා එම ෙයෝජනාව ඡන්දයකට ෙයොමු
කරන්න යන ෙවලාෙව් බව. විවාදය ආරම්භ කරන ෙවලාෙව්
කවුරුවත් ෙම් විෙරෝධය නැඟුෙව් නැහැ. ඒ ෙවලාෙව්
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න තිබුණා, "අප ෙම් විවාදයට සහභාගි
වන්ෙන් නැහැ, ෙමතැන අඩුවක් තිෙබනවා, අග විනිශ්චයකාරවරිය
ඉවත් කරන්න ෙමතැන ෙයෝජනාවක් නැහැ" කියලා. එෙහම
ෙදයක් තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා විවාදයට
සහභාගි වුණා. You raised it at the end of the Debate, when
the matter was to put for vote. ඡන්දය ගන්න ලෑස්ති ෙවන
ෙකොට තමයි කිව්ෙව්.
කථානායකවරයා එතුමාෙග් තීන්දුව දුන්නාට පසුව,
ෙයෝජනාව පිළිබඳව ඡන්ද ගන්න ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා
ඡන්දය පාවිච්චි කළා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේත් ඒ අවස්ථාෙව් ඡන්දය පාවිච්චි කළා. Even the
Hon. Prime Minister, who was the then Leader of the
Opposition, did vote. At that time, you could have walked
out. You did not do that. You remained in the House and
participated in the Proceedings. So, you cannot say that you
boycotted or you did not participate in it.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Senewiratne, your time is over.
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

අවශ තාවක් තිබුණා නම් සභා ගැෙබන් පිටවී යෑමටද
පුළුවන්කම තිබුණා. එදා එවැනි කිසිම විෙරෝධතාවක් ෙහෝ
අපසාදයක් ෙනොදක්වා, එතැන් සිට වර්ෂ ෙදකක් පුරා නිහඬව සිට
මෑතකදී අග විනිසුරු ගරු ෙමොහාන් පීරිස් මහතාෙග් පත්වීම
නීත නුකූල නැති බව පවසා ඔහු එම තනතුරින් ඉවත් කිරීමට
විධායකයට උපෙදස් දීම ඉතාම බරපතළ වරදක් බව මා කියනවා.
ෙම් කරුණුවලදී අපට එක ෙදයක් ෙපෙනනවා. පුවත් පත්වල ෙම්
ගැන පළ ෙවලා තිබුණා. ෙම් කාරණය සඳහා ඉදිරියට ඇවිත්
කියාත්මක වුණු නීතිඥවරු එදා සිටම -ෙම් සිද්ධිය ආරම්භෙය්
සිටම- ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ෙම් තනතුෙර් තියාගන්න
කටයුතු කරපු නීතිඥවරු. ඒ අය තමයි ෙම් කාරණය විධායකය
ඉදිරියට ෙයොමු කරලා, එතුමා ෙනොමඟ යවලා ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්
කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි ෙද්වල් කිරීම
නිසා ෙම් රෙට් බලාෙපොෙරොත්තු වන යහ පාලනයක් ඇති ෙවයි
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කියලා අපට කියන්න බැහැ. යහ පාලනයක් ගැන කථා කරමින්,
යහ පාලනයකට තුඩු ෙනොෙදන කටයුතු කිරීම තුළින් ෙම් රට
පරිහානියට යනවාය කියන කාරණය අමුතුෙවන් කිව යුතු නැති
බව සඳහන් කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Anura Priyadharshana
Yapa will speak next. Before he starts, will an Hon.
Member propose the Hon. R. Yogarajan to take the
Chair.
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (සංචාරක හා කීඩා
අමාත තුමා)
ந ன் திஸாநாயக்க - சுற் லா மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் )
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Tourism and
Sports)
(மாண் மிகு

I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the
Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

[අ.භා. 6.21]

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී අපට කරුණු
රාශියක් අහන්න ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම අග විනිශ්චයකාරවරයා
වශෙයන් වැඩ කළ ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ගැන ෙචෝදනා
ගණනාවකුත් අහන්න ලැබුණා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ,
අප අද විවාද කරන්ෙන් පුද්ගලයන් ගැන ෙහෝ ඒ පුද්ගලයන් අතින්
සිදු වූ ෙද්වල් ගැන ෙනොවන බව. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අග
විනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කරන
ලද කියා මාර්ගය ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතර බලයට අභිෙයෝගයක් වුණාද, එෙහම නැත්නම්
කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව අභිෙයෝගයට ලක් වුණාද කියන
පධාන කාරණා ෙදක පිළිබඳවයි අපි විවාද කළ යුත්ෙත්.
ආචාර්ය ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියට එෙරහිව කරන ලද
ෙයෝජනාවක් අනුව ගරු කථානායකතුමා විසින් විෙශේෂ කාරක
සභාවක් පත් කළා. ඒ විෙශේෂ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා
වශෙයන් වැඩ කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ විෙශේෂ කාරක
සභාව රැස්වන අතර තුර ඒ විෙශේෂ කාරක සභාව ගන්නා ලද
තීන්දුවලට විරුද්ධව ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නීතිඥ
මණ්ඩලය එම අවස්ථාවට සහභාගි ෙනොවී නැඟිටලා ගියා. ඒ නිසා
තමයි අපට ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ වාර්තාව
මඟින් අංක 1, 4 හා 5 යන ෙචෝදනා ඔප්පු වී ඇති බව අපි ෙම්
සභාවට වාර්තා කළා. ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් සම්බන්ධෙයන් යම්
කමෙව්දයක් ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ. සිට දිගටම සඳහන්ව
තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය පිළිබඳව අවසානෙය් අපි සාකච්ඡා කරන
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ෙකොට ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා යම්කිසි වරපසාද පශ්නයක්
මතු කළා. ඒ මතු කළ වරපසාද පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ගරු
කථානායකතුමා තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ තීන්දුව දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ
පිළිබඳ සියලු කාරණා නිරාකරණය වුණා කියලායි මා හිතන්ෙන්.
ෙමොකක්ද එයට ෙහේතුව? ජනතාවෙග් ව වස්ථාපිත බලය ජනතාව
විසින් ෙතෝරා ගන්නා ලද පාර්ලිෙම්න්තුවක් විසින් කියාත්මක
කරන්න ඕනෑ නිසායි. Sir Thomas Erskine May ෙග්
"Parliamentary Practice" නමැති ෙපොෙත් එක වාක යක් උපුටා
දක්වන්න මා කැමැතියි. ඔහු තමයි ෙලෝකය පුරාම පාර්ලිෙම්න්තු
Procedure ගැන කියන්ෙන්.

I quote:
“The constitution has assigned no limits to the authority of
Parliament over all matters and persons within its jurisdiction. A
law may be unjust and contrary to sound principles of government.
But Parliament is not controlled in its discretion, and when it errs,
its errors can only be corrected by itself.”

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පධානම තර්කය තමයි,
ෙමවැනි වරදක් සිදු වී ඇතැයි කියා යම් ආකාරයකට කල්පනා
කරනවා නම්, ඒ වරද නිවැරැදි කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්ත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට මිස විධායකයට ෙහෝ අධිකරණයට ෙනොෙවයි
කියන එක. එම නිසා අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙමය
පුද්ගලයින්ට එෙරහිව කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා. ෙම් ගන්නා
තීන්දුව වැරැදියි කියා අනාගත පාර්ලිෙම්න්තුවක් විසින් ෙහෝ
අනාගත විධායකයක් විසින් කිව්ෙවොත්, එතැනදී නැවත වරක්
පශ්නයක් ඇති වනවා. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව එකඟතාවකට
පැමිණීමට
මුළු
පාර්ලිෙම්න්තුවටම
හැකියාව
තිබියදී,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පස්සා ෙදොෙරන් ගිහින් කරන ලද කියාවක්
හැටියට, පශ්නකාරී තීන්දුවක් හැටියට හැම ෙවලාෙව්ම හැඳින්වීම,
ඔබතුමන්ලා කියාත්මක කරන යහ පාලනයට ඇති කරන ලද
කැළලක් හැටියට හඳුන්වන්න මා කැමැතියි.

Mr. Presiding Member, I would like to say a few
words in English. As the Chairman of the Parliamentary
Select Committee that investigated the allegations against
former Chief Justice Dr. Shirani Bandaranayake, I wish to
make this statement on the recent events that have taken
place in respect of the Office of the Chief Justice of Sri
Lanka, which has given rise to grave concerns regarding
the legal system of this country.
As a Member of Parliament and as a member of the
legal fraternity, I wish to state that the process followed
by the present Government to unceremoniously oust Mr.
Mohan Pieris from the Office of the Chief Justice is
entirely unacceptable, unconstitutional and an unsightly
blemishes on the judicial system of Sri Lanka.
The Supreme Court is the apex court of this country
and the citadel of the judicial power of the people as set
out in Article 4 of the Constitution. The Office of the
Chief Justice which represents the pinnacle of the judicial
system is, therefore, a hallowed position that symbolizes
the Rule of Law and embodies the people’s faith in the
Judiciary as an effective check on the other two organs of
the Government, namely, the Legislature and the
Executive.
It is in recognition of the above that a single specific
procedure has been very clearly provided in Article 107
(2) of the Constitution for the removal of the Chief Justice
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or any Judge of the Supreme Court and the Court of
Appeal on either of the two exclusive grounds:
misbehaviour or incapacity.
It was also in recognition of the above hallowed nature
of the Office of the Chief Justice and in acknowledgement
of the supremacy of the Constitution that the Government
took measures to ensure that former Chief Justice, Dr.
Shirani Bandaranayake was impeached on grounds of
misbehaviour in 2013 in strict and full adherence to the
provisions made in the Constitution and the Standing
Orders of Parliament.
I wish to remind this House that the impeachment of
Dr. Shirani Bandaranayake was carried out by the then
Government only pursuant to the adoption of a two-thirds
majority in Parliament by the findings of a Parliamentary
Select Committee, which considered an inquiry into the
allegations of misconduct made against her, based on
which only a Declaration was made by the President on
the impeachment of the Chief Justice. Accordingly, the
claim that the appointment of Mr. Mohan Pieris as the
Chief Justice was void from the beginning, and Dr.
Bandaranayake was removed unconstitutionally is
entirely misconceived in law, since contrary to such
claims, Dr. Bandaranayake was in fact impeached in
adherence to Article 172, and no such action carried out
in compliance with the Constitution can be deemed
voidable or reversible.
Therefore, I wish to state with all responsibility, that
the action taken by the present Government to
unconstitutionally replace a duly-appointed Chief Justice
with an impeached Chief Justice is a blatant disregard of
the procedure provided in Article 107(2) of the
Constitution and is completely ultra vires the Constitution
and it seized the scope of the process vested in the
Executive by the Constitution. This action which violates
the accepted norms and values enshrined in our
Constitution is a severe blow to the certainty and the
integrity of the judicial system of the country and has
caused irreparable damage to the faith of the people in the
Judiciary.
I wish to conclude by reiterating that unconstitutional
and capricious acts of this nature will not enable the
present Government to achieve the good governance that
it aspires to establish in the country, but would only
undermine the democratic values and the Rule of Law
hitherto preserved by Sri Lankan people.
Thank you.
[6.30 p.m.]
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

Sir, in view of the time factor, I wish to make my
speech in English. The subject matter that we debate

today is another crisis generated by the J.R. Jayewardene
Constitution of 1978 and that is the issue of Chief Justice
43, Shirani Bandaranayake, and Chief Justice 44, Mohan
Peiris.
Conflicts and confrontations between the three organs
of the State, namely, the Legislature, the Executive and
the Judiciary have been the order of the day ever since
the enactment of the J.R. Jayewardene Constitution. I do
not want to recount all such instances. However, touching
upon the Judiciary, this House had to face three
impeachments and those were against Chief Justice
Neville Samarakoon, Chief Justice Sarath N. Silva and
Chief Justice Dr. (Mrs.) Shirani Bandaranayake and
thereafter, now there is the question of the so-called
removal of Chief Justice Mohan Peiris by the President.
Despite all such experiences of crises, this House had
failed to take corrective measures so as to obviate the
need to face such crises. When the question of Shirani
Bandaranayake came up in Parliament on 11th January,
2013, I, along with my Colleagues, the Hon. (Prof.) Tissa
Vitarana and the Hon. Chandrasiri Gajadeera refused to
support the impeachment on the ground that this
Parliament was required in terms of Article 107(3) to
provide a process for such an impeachment with such a
procedure in respect of investigation and proof of the
alleged misbehaviour or incapacity and also the right of
such accused judge to defend herself.
I repeat that in terms of Article 107(3), Parliament is
called upon to enact a law or Standing Order. We failed
to satisfy this requirement till 1984, until the need arose
in the case of the impeachment against Neville
Samarakoon. And, yet again, despite the experiences in
respect of Chief Justice Sarath N. Silva and Chief Justice
Shirani Bandaranayake and now the Chief Justice Mohan
Peiris, we have miserably failed to enact a law or
Standing Order with regard to the process or procedure to
meet with such situations.
Regrettably, neither the Judiciary, the Bar Council,
the Attorney-General nor the legal fraternity - who for the
slightest thing come to the streets - realized the need for a
process or procedure in order to avoid such
confrontations between the Judiciary and the Legislature
or the Judiciary and the Executive.
This failure on our part had led to this impasse; crisis
and confrontation.
I must remind this House that even the inadequate
Standing Order 78A, which is the subject matter under
Debate, was introduced to this House in a mighty hurry
within a matter of 24 hours. Sir, this whole question on
unconstitutionality arose from this glaring inadequacy. It
is in this background that we should discuss the current
issue of the reinstatement of CJ 43, Shirani
Bandaranayake as well as the removal of CJ 44, Mohan
Peiris.
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I do not propose to repeat all the events that led to this
Debate. I wish to raise the fundamentals of the
constitutional requirements that we must satisfy and that
is the supremacy of Parliament. As representatives of the
people, we can claim to be supreme. But, the fact remains
that under the 1978 Constitution, our supremacy has
eroded; our power has been substantially reduced. As
legislators, we do not enjoy the powers that were enjoyed
under the 1972 Constitution. That was why we were
demanding right throughout that remedy and that is to get
rid of this destructive and defective Constitution.
In the past, there have been attempts of invasion by
the Judiciary on the Legislature by the Chief Justice
Sarath N. Silva. A former Speaker, late Hon. Anura
Bandaranaike had to react and resist that invasion.
Similarly, there had been attempts of invasion by the
Executive on the Legislature, as in the case of Chief
Justice Neville Samarakoon and Chief Justice Dr. Shirani
Bandarnayake. In the case of Chief Justice Neville
Samarakoon, the Hon. Lalith Athulath Mudali saved the
situation by arranging a quiet retirement for Neville
Samarakoon. In the case of Dr. Shirani Bandaranayake,
the Legislature had to sucumb to the invasion by the
Executive on the Legislature. It is in this context that I
look at the two issues relating to the reinstatement and the
removal of CJ 43 and CJ 44. Even if I am prepared to
accept what the Hon. Prime Minister stated on the Floor
of this House, giving reasons for the Executive’s
behaviour on these two issues, he cannot get behind the
need to honour the supremacy of Parliament.
Granting that Parliament may have erred by its failure
to observe the provisions of the Constitution, that matter
should have been referred to the Parliament for remedy.
The Executive, or for that matter, the President, is not
above the Constitution. I repeat that neither the Executive
nor the Judiciary is above the Constitution. As much as
former Speaker Anura Bandaranaike resisted the invasion
by the Judiciary, the Hon. Speaker should, in this case,
have resisted the invasion by the Executive.
To adjudicate on the issues relating to both
reinstatement of CJ 43 and the removal of CJ 44 is a
matter for the Legislature.
Parliament never attempts to use the powers of the
Executive or the Judiciary. Equally, we, as the Legislature
cannot allow the Executive or the Judiciary to cause
invasion of our territory.
The reinstatement or the removal of Supreme Court
Judges falls within the Constitutional rights of the
Legislature. The Executive cannot bypass the Legislature
under any circumstances. In these two issues, the
Executive has blatantly bypassed the Legislature. Even if
the Legislature has failed to observe the procedure or the
process, as required by the Constitution, that could have
been corrected by the Legislature itself. The Executive
cannot act arbitrarily, simply because the Legislature has
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erred. The whole episode of Shirani Bandaranayake and
Mohan Peiris was a perpetration by the Executive.
I request the Hon. Speaker to study these two issues
and pronounce the Legislature’s constitutional position as
a ruling of the Legislature for future guidance, in order to
avoid repetition of such invasions by the Executive or the
Judiciary.
Mr. Presiding Member, I do not claim that Parliament
is above the Constitution. But, we claim to be supreme as
representatives of the people who are sovereign. Time
and again, issues of this nature arise from the destructive
and defective
nature of the J.R. Jayewardene
Constitution of 1978. Therefore, we cannot abdicate our
right to defend Parliament; that is what I have to say, Mr.
Presiding Member.
Thank you.
[6.38 p.m.]
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ ාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of
Highways, Higher Education and Investment Promotion)

Hon. Presiding Member, I am glad to participate in
this Adjournment Debate and I would like to start by
making the point that many have made throughout the
day: that the Motion placed on the Order Paper on the 6th
of November, 2012 was basically to investigate, and I
might read it for the record. I quote:
“Therefore we, the aforementioned Members of Parliament resolve
that a Select Committee of Parliament be appointed in terms of
Article 107.(3) of the Constitution read with the provisions of
Article 107(2) and Standing Order 78A of Parliament enabling the
submission of a resolution to His Excellency the President for the
removal of the Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake
Wasala
Mudiyanse
Ralahamilage
Shirani
Anshumala
Bandaranayake from the office of the Chief Justice of the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in the event the Select
Committee reports to Parliament that one or more of the charges
that have been levelled have been proved after the aforesaid charges
of misconduct have been investigated.”

And, as per this Resolution in Parliament, a
Parliamentary Select Committee was appointed to go into
the charges of the Impeachment on the 23rd of November
2012. It met on the 4th of December and also on the 6th of
December.
I think many Hon. Members have made the point that
this same Motion was subsequently placed on the Order
Paper on the 11th of January, 2013 and this Motion
clearly provided for the investigative aspect in terms of
the allegations made about Chief Justice 43. Then there
should have been another Motion placed in Parliament on
the day that we were recommending her removal.
Provision regarding the type of Resolution for removal of
a Judge of Supreme Court is in Section 107(2) of the
Constitution, which states, I quote:
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"A judge of the Supreme Court and Court of Appeal can only be
removed :
By an order of the President made after an address of Parliament
supported by a majority of the total number of Members of
Parliament (including those not present) has been presented to the
President for such removal on the ground of proved misbehavior or
incapacity”.

And, that Resolution needs to be signed by not less
than one third of the total number of Members of
Parliament, so that it could be adopted by Parliament.
Now, on that particular day, we remember that there
was no such resolution and the Leader of the House, the
Hon. Nimal Siripala de Silva - if you examine the
Hansard, you will find in his speech - tried to introduce a
Resolution like that, but it had not been previously tabled.
So, as a result, we have a situation where the Resolution
passed on the 11th does not set out the alleged
misbehaviour. It is not an address to the President to
remove the Chief Justice, Shirani Bandaranayake. Instead,
it was just the same Resolution enabling the submission
of a Resolution to His Excellency the President.
Therefore, the Resolution was never presented in
Parliament; therefore deemed never to be voted for the
removal and therefore the position of the Chief Justice
was never vacated and, therefore, there was no position to
be filled.
I have taken this position right at the outset. This
happened on a Friday and on Sunday, I spoke to the
media about this and in that media interview, I very
specifically said that there is a risk in future, that this
might be questioned for its legal validity. That is exactly
what has happened at this point in time.
Now, we must remember that the process was flawed
and this flawed process was not just about the Resolution
to remove her. The Chairman of the Parliamentary Select
Committee, the Hon. Anura Priyadarshana Yapa, spoke
before me and I would like to point out to him that we did
not accept the PSC Report from its very outset. The
Superior Courts of our country have concurred with our
view. Documents were tabled at the PSC on Thursday, the
6th of December 2012. The PSC Chairman, Hon. Anura
Priyadharshana Yapa, announced that the Chief Justice
and her lawyers will be given time until 1.30 p.m. on the
7th of December, 2012 to file answers. Never mind, the CJ
and her lawyers, but, I would want to know whether the
PSC Members themselves had enough time to read the
documents and understand the logic behind the arguments
in a few hours? It would then require calling for evidence,
hearing of witnesses and so on. It was only natural then
that the Chief Justice and her lawyers walked out of the
PSC. Witnesses were called on the 7th of December;
evidence heard; judgment determined and a Report
prepared and the draft was approved by the PSC by 8.30
a.m. on the 8th of December. In a few hours, there was a
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historical travesty of justice. Where in the world would
this happen? Which right-thinking person could accept
that Report of the PSC? But, that is exactly what
happened and I have to refer to those events because I
think those events need to be on record again because a
question of the removal of the Chief Justice has been
raised.
Impeachment is a responsibility of Parliament. It is
Parliament’s address to the President that will determine
the removal of a Judge of the Superior Court. In that
sense, judges do not determine the fate of the Superior
Courts Judges whose conduct has warranted an
investigation. So, it is Parliament's responsibility. The
Supreme Court is also clear on this principle. In that
sense, Parliament is supreme. However, on the
interpretation of the Constitution, you may also say that
the Judiciary is supreme. Article 4(c) of the Constitution
directs Parliament to exercise judicial power to judicial
institutions except in matters pertaining to the Privileges
of Parliament and its Members. So, that is the only
exception.
Article 125(1) leaves no ambiguity that the Supreme
Court shall have the sole and exclusive jurisdiction to
hear and determine any questions relating to the
interpretation of the Constitution. The Supreme Court has
determined that proof being matters of law, will have to
be provided by law to avoid uncertainty as to the proof of
the alleged misbehaviour. The right of the judge, the right
to be heard, cross-examination of witnesses, adduced
evidence must also be provided. The judge is also entitled
to equal protection of the law enshrined in the
Constitution. This is what the then Leader of the
Opposition, the Hon. Ranil Wickremasinghe, tried to
provide for, from the very inception of this crisis. He
argued that an independent panel of judges should go into
the allegations and through such a process, arrive at the
findings. He went as far as to say the panel of judges
should be constituted from the Commonwealth countries.
When he was Prime Minister, an Impeachment Motion
was brought against the then Chief Justice. It was the
Hon. Ranil Wickremasinghe who initiated a process to
obtain eminent judges of the Commonwealth. Justice
must be done and justice must be seen to be done.
Naturally, the Chief Justice and her lawyers walked
out of the Parliamentary Select Committee. The
Opposition Members of the PSC also walked out the next
day when it was evident that the principles of natural
justice were being violated. We spoke against her
Impeachment in Parliament; we voted against it and we
have struggled to this day to ensure that Sri Lanka's
Judiciary is independent.
I would also like to remind this House that Justice
Shirani Bandaranayake was appointed to the Bench, not
by a United National Party Government or a President of
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that Party. Pradeep Kariyawasam was appointed as the
Chairman of the National Savings Bank, not by a UNP
administration, but by the then Minister of Finance and
Planning of the country, His Excellency Mahinda
Rajapaksa. If Pradeep Kariyawasam did wrong, why was
he not punished? You thought you could control the
Chief Justice through that mechanism.
The Ruling of the Bench against the Divineguma Bill
caused your pride to be shattered; the "King’s" fury saw
no limits. Shirani Bandaranayake had to go. The court
fought back to defend its independence. The court ruled
that Parliament was right to impeach the Chief Justice,
but also asked Parliament to adopt a process to hear out
the Impeachment. I went with my fellow MPs - the Hon.
Ajith P. Perera, the Hon. Niroshan Perera and the Hon.
Ruwan Wijayawardhana - to court in support of that
principle, that the Judiciary was supreme in matters of
interpretation of the law. Therefore, we have now created
a constitutional controversy. If there is a parliamentary
controversy, it could be resolved by going for an election.
But, such a mechanism is not available when you have a
conflict between Parliament and the Judiciary; it cannot
be resolved in that particular way. Constitutional
governance requires that the three arms or pillars of a
modern democracy be both independent and separate
from each other.
The 18th Century French philosopher Montesquieu
introduced the concept of separation of powers after
looking at the Westminster model. We are told that the
American and the French Constitutions were the basis for
our Constitution and Article 33 - “Powers and functions
of the President” - clearly states, I quote:
“In addition to the powers and functions expressly conferred on or
assigned to him by the Constitution or by any written law whether
enacted before or after the commencement of the Constitution, the
President shall have the power -”

Article 33(f) states, I quote:
“to do all such acts and things, not being inconsistent with the
provisions of the Constitution or written law as by international law,
custom or usage he is required or authorized to do.”

Our new President Maithripala Sirisena, seeing the
constitutional crisis between the court and Parliament, has
had to become the arbiter of the crisis and it is under
those circumstances that he has now acted.
The question of an impeachment, therefore, does not
arise. The question of an impeachment arises when it is
about the behaviour of a Judge. The mechanism used here
is not a punishment for unlawful or unethical behaviour.
It is, correcting a constitutional crisis. The process was to
correct a wrongful removal of a Judge, in this case, the
Chief Justice. The senior-most Judge of the Supreme
Court has been appointed to the Office of the Chief
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Justice. Justice K. Sripavan’s name has been
unanimously approved by the Parliamentary Council,
which included the Hon. Leader of the Opposition of
Parliament. We now have a new beginning.
ඔබ ෙම් විවාදෙය්දී ෙකොයි පැත්ෙත් සිටියත්, ෙම්ක ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් අර්බුදයක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් නම්,
පාර්ලිෙම්න්තුවට විසඳන්නට පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්
මැතිවරණයක් හරහා ඒක විසඳන්නට පුළුවන්. නමුත්
ව වස්ථාදායකයයි, අධිකරණයයි අතර තිෙබන අර්බුදයක්
පාර්ලිෙම්න්තුවට විසඳන්නට බැහැ. ඒ නිසා තමයි අෙප් අලුත්
ජනාධිපතිතුමා, එතුමා සතු බලතල පාවිච්චි කරලා, විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 33. (ඊ) ව වස්ථාෙව්
බලතල භාවිත කරලා - ෙම් අර්බුදය විසඳන්නට ඉදිරිපත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි; පාර්ලිෙම්න්තු
කටයුතුවල නීති සම්පාදනය උත්තරීතරයි. ඒ වාෙග්ම නීතිය අර්ථ
නිරූපණය කිරීෙම් දී අධිකරණයත් උත්තරීතරයි. අෙප් ඩිව්
ගුණෙසේකර මැතිතුමාත් කිව්වා වාෙග් ෙම් මූලධර්මය එදා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත්තා නම්, අද අපි ෙම් අර්බුදයට මුහුණ
ෙදන්ෙන් නැහැ.
ඔබ ෙම් විවාදෙය් දී ෙකොයි පැත්ෙත් සිටියත්, අපිට දැන් අලුත්
මාර්ගයක් තිෙබනවා. අෙප් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙජ ෂ්ඨතම
විනිශ්චයකාරතුමා වන ශීපවන් විනිශ්චයකාරතුමා අද වන විට
අෙප් අග විනිශ්චයකාරවරයා වශෙයන් පත් කර තිෙබනවා. අපට
අලුත් පටන් ගැන්මක් තිෙබනවා. අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වෙය්
මුල අදයි කියලා මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[6.54 p.m.]
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Mr. Presiding Member, I think all of us here look
forward to having good governance and we were all
hoping that this "Hundred-Day Programme" would be
smoothly implemented with the cooperation of everybody
in this House. I must say for myself that I am in support
of all the progressive measures that have been included in
that "Hundred-Day Programme". But, there are some, of
course, which we do not accept. There are, in particular,
the constitutional changes, which were expected to
remove the Executive Presidency. But, now it looks as if
there is only a reduction of its powers.
Basically, while we are prepared to cooperate in this
exercise, I think it is very unfortunate that the
Government has decided to bring up this issue of the
removal of the Chief Justice. In the context of reducing
the powers of the President and increasing the powers of
Parliament, we see here a process of usurping a power
with Parliament arbitrarily by the Executive, by the
President, and this is completely unacceptable. This is a
violation of our Constitution; it is a violation of
Parliamentary procedures and it really is a violation of
the sovereignty of Parliament and the people. I must say
that the President - I can imagine under a lot of pressure
particularly from the Hon. Prime Minister, who himself is
a leading advocate of the Latimer House Principles - has
really been prevailed upon to take this step.

371

372

[ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා]

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

As previous speakers had amply demonstrated, the
dismissal of a Chief Justice must have the consent of
Parliament; there has to be a Resolution moved in
Parliament, which is the basis for the President to take
that action and which has now been completely dropped.
That whole Article, which really stresses the importance
of that process, has been ignored and an arbitrary decision
has been taken by the President as the Executive to
dismiss the Chief Justice.
We totally oppose this and we regret that such a
course of action has been taken. I would like to mention
here that the excuse given for doing so is the fact that the
dismissal of the earlier Chief Justice, the 43rd Chief
Justice, Dr. Shirani Bandaranayake was done in an
irregular manner. But, not only had the Hon. Speaker
given a ruling on that, but also when the matter was taken
up first by the Court of Appeal and thereafter by the
Supreme Court clearly it was stated that it was a matter
for Parliament and that Parliament has to decide on the
course of action to be taken. That is what has been done.
Even the retired Chief Justice Sarath N. Silva has clearly
stated that what was done in the case of Dr. Shirani
Bandaranayake is perfectly legal.
Here, I must add to what my Colleague, the Hon.
DEW Gunasekara, said. We were unhappy with the
procedure. We wanted the way in which the things were
done to be fair and done in a more transparent manner.
As a result of it, we ourselves abstained from voting.
ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

But, your voice was never heard within the
Government.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

I cannot help that. But ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

Hon. Dissanayake, he was in the same position as you
were.

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

So, the question is that is it legal or not? We maybe
unhappy with the way things were done and we may have
brought better methods of doing things. We ourselves
made suggestions as to how the procedures could be
improved, but it is acceptable, legal and that is what
really matters. That procedure was legal. Therefore, now
to declare arbitrarily that that procedure was invalid is not
correct. Thereafter, the next appointment was made by
the then Executive President Mahinda Rajapaksa. He had
complete power to appoint a successor and he did so;
whether the choice of the successor is to our liking or not
is a different matter. But, the person chosen is a duly
appointed Chief Justice and that Chief Justice has
functioned for a period of over two years. He has been
the head of the legal system for that entire period. He has
officiated in various ways. His judgments are there.
What is going to happen to all that? So, all that has been
forgotten and here the arbitrary use of the executive
powers has been exercised against the requirements
imposed on us by the Constitution. So, this is a
development which is dangerous, anti-democratic and it
is against the very principle that you have been
advocating of good governance and of the need for
having a reduction in executive powers. So, here we
have the President taking on powers that are not within
his ambit.
This has set going a train of events. We know that in
Court No. 5 in Hulftsdorp, how undue pressure was
exerted on the Chief Justice by a group of lawyers. And,
this same group of lawyers went to Court No. 5 where
there was a disciplinary inquiry regarding a lawyer and
the Magistrate had to leave the court. We are having here
a situation of chaos. Your President got elected on the
basis of having better law and order in the country. But,
here, we have a breakdown of law and order. This is the
trend that is continuing. We must not allow this to go on
and we need to arrest this process.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Hon. Dissanayake, I think you were also in the same
position.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, comparatively his was
more than yours.

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Hon. Presiding Member, please give me a half a
minute.
I have a strong feeling that what ultimately is going to
happen is what happened to Mrs. Sirimavo Bandaranaike
during the J.R. Jayewardene regime, where she was
deprived of her civic rights so that she could not contest.
We are having a similar trend taking place, today, and I
will not be surprised if the former President Mahinda
Rajapaksa also faces a similar sad fate.
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු අග
විනිශ්චයකාරතුමිය යළි පත් කිරීම පිළිබඳව, පසු ගිය දා ෙම් රෙට්
මහත් ආන්ෙදෝලනයට ලක් වූ ඒ කාරණය පිළිබඳව විවාද කරන
ෙමොෙහොතයි ෙම්. පසු ගිය දා අගාමාත තුමා ෙම් පිළිබඳව
පකාශයක් කළා. මුලින්ම, අග විනිශ්චයකාරතුමාෙග් කාරණයට
එන්න කලින් කිව යුතුයි, අගාමාත තුමාෙග් එදා හැසිරීම පිළිබඳව.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙය් අගාමාත තුමා ෙකෙරහි අෙප් ෙලොකු
ෙගෞරවයක් තිබුණා. හැබැයි, අගමැතිතුමාෙග් හැසිරීම ඉතාම පහත්
එකක්ය කියා මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් අගමැතිවරයා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරනවා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙටොකු
අනින්න. ෙම් රෙට් අගමැතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඔක්ෙකෝම හිෙර් දමන්න පුළුවන් කියලා.
ෙම් රෙට් ජනතාව අගාමාත වරයා ඇතුළු තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්
රෙට් යහ පාලනයක් ඇති කරන්න අවස්ථාව දුන්ෙන් විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් හිෙර් දමන්නද? විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හිෙර්
දමන්නද තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන්? විපක්ෂෙය් අපි
සියලු ෙදනා අගාමාත තුමාෙග් එදා හැසිරීම පිළිකුෙලන් යුතුව
ෙහළා දකිනවා කියන එක මුලින්ම මතක් කරන්න කැමැතියි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතුමා මහා ෙලොකුවට අත දිගු
කරනවා, වනනවා, කෑ ගහනවා පචාරය කළා; රූපවාහිනිෙය්
ෙපන්නුවා. හැබැයි, අද දවෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා
ඉඳෙගන අහෙගන ඉන්න එතුමාට ආත්ම ශක්තියක් තිබුෙණ්
නැහැ. අඩු ගණෙන් එතුමා අද ඇවිල්ලා ෙම් විවාදයට ඇහුම් කන්
ෙදන්න තිබුණා. මන්තීවරුන් හිෙර් දමනවා කියා, මන්තීවරුන්ට
ෙටොකු අනිනවා කියා කියපු එතුමාට අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න
ෙකොන්දක් නැහැ. ඒ නිසා අපි අගාමාත තුමාට කියනවා, ෙම් රෙට්
ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන් ෙම්කට ෙනොෙවයි කියා. මීට වඩා
ෙගෞරවාන්විතව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිෙරන්න කියලා
කියනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අද අපි දකිනවා, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හිෙර් දමන්න කටයුතු
කරන බව. තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා -එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමා- අද බන්ධනාගාරගත කළා. අද එතුමා
බන්ධනාගාරගත කරලා. අෙප් ෙපේමලාල් ජයෙසේකර හිටපු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා බන්ධනාගාරගත කරලා. ෙහට අනිද්දා
ෙවනෙකොට අෙප් තවතවත් මිනිසුන් බන්ධනාගාරගත කරාවි.
හැබැයි, මිනිසුන් හිෙර් දමලා, අපව බය කරලා තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙම් සටන නවත්වන්න බැහැ. ෙචෝදනා දමලා අපව බය කරන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන තරම්
මන්තීවරුන් හිෙර් දැම්මත්, තමුන්නාන්ෙසේලා අපට තර්ජනය
කරන්න ෙමොන තරම් කටයුතු කළත් ඒවාට ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් අප බය නැහැ කියන එක අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි. අපි ෙම් ඉවසාෙගන
ඉන්ෙන් ෙවනත් ෙමොකවත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බහුතරය අපට තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව සුළුතර
ආණ්ඩුවක්. ඔය ඇමතිකම්, ෙකෝට් ඔක්ෙකෝම පැය 24න්
ගලවන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න.
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බහුතරය තිෙබන්ෙන්. ඒක මතක තියාගන්න. තමුන්නාන්ෙසේ
සුළුතර ආණ්ඩුවක ඇමතිවරයකු බව මතක තියාගන්න.

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

බහුතර කැමැත්ත. [බාධා කිරීම්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

බහුතර ජනතාව ඡන්දය දුන්නු එක හරි. [බාධා කිරීම්] හැබැයි,
මතක තියාගන්න- [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට බහුතර
ජනතාව ඡන්දය දුන්නු එක හරි. හැබැයි මතක තියාගන්න, දැන්
ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති බව.
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක මතක තියාගන්න. අද ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් සභාපති ජනාධිපතිතුමායි. තමුන්නාන්ෙසේ ඒක මතක
තියාගන්න. [බාධා කිරීම්] කවුද, තමුන්නාන්ෙසේලා කියන බහුතර
ජනතාව? [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කියනවා
බහුතර ජනතාව ගැන. [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

පින් ඇමති. [බාධා කිරීමක්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්]
මෙග් මිත ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ එදා ඔය පැත්ෙත් මෙග් ළඟ ෙන් සිටිෙය්. [බාධා
කිරීම්] ඒක තමයි මා කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒක නිසා තමයි මා
ෙම් කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, "බහුතර ජනතාවෙග්
ඡන්දය" කියා. මතක තියාගන්න, බහුතර ජනතාවෙග් ඡන්දය,
450,000යි. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපට තර්කයක්
නැහැ. අපි ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ගරු කරනවා.
අපි එතුමාට ෙපොෙරොන්දු වුණා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දින 100
වැඩසටහනට සහෙයෝගය ෙදනවා කියා. ඒ පිළිබඳ පශ්නයක්
නැහැ. හැබැයි මහත්තෙයෝ, සහෙයෝගය ෙදන්නයි; ගුටි කන්නයි
ෙදකක් බැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. සහෙයෝගය ෙදන්නයි, ගුටි
කන්නයි ෙදකක් කරන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ෙද්
ෙනොෙවයි අද ගෙම් තිෙබන්ෙන්.

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

නාවලපිටිෙය් ඔබතුමා ෙන් ගුටි දුන්ෙන්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க )

(The Hon. Navin Dissanayake)

ෙකොෙහොමද ගලවන්ෙන්?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගලවන හැටිද? ගලවන හැටි කියා ෙදන්නම්. එළියට ආවාම
කියා ෙදන්නම්. ඕවා ගලවන්න පුළුවන්. ඇමතිතුමනි, අපටයි

කාටද? [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ ඒ කාලෙය් අපත් එක්ක
ෙන් සිටිෙය්. ෙකොෙහේද ගුටි දුන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේෙග්
මල්ලිෙගන්
අහන්න
ෙකෝ.
තමුන්නාන්ෙසේෙග්
මල්ලි
සංවිධායකකම නැති වුණාම මට රෑට රෑට කථා කරලා ඇඬුවා.
තමුන්නාන්ෙසේෙග් මල්ලි සංවිධායකකම නැහැ කියා මට කථා
කරලා ඇඬුවා; උදවු කරන්න කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් මල්ලි
ගැන තවත් අහගන්න ඕනෑද? පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය කාලෙය්දී
අෙප් සල්ලි අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේෙග් මල්ලි එහා පැත්තට ගියා.
අහගන්න ඕනෑද? [බාධා කිරීම්] සල්ලි ගත්ෙත් බැසිල්
රාජපක්ෂෙගන්.
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා]

තමුන්නාන්ෙසේෙග් මල්ලි අෙප් සල්ලි අරෙගන එහා පැත්තට
ගියා. තමුන්නාන්ෙසේ මට ෙමොකුත් කියන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ
නිකම් බුදු ෙවලා වාෙග් කථා කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේට අපි
ගරු කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක අෙප් පශ්න නැහැ. නවින්
දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඇඟිල්ල දිගු කළාට අපි භය
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක අපට පශ්න නැහැ. හැබැයි, අපි
කියන්ෙන් මයන්ත දිසානායක ගැනයි. තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑ නම්,
ඒ record කරපුවා තිෙබනවා. අපි ඒවා තමුන්නාන්ෙසේට
කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවාටද කට අවුස්සා ගන්ෙන්?
ෙමොනවාද අවුස්සා ගන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] කියන්න, ෙමොනවාද?
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කීඩා - [බාධා කිරීමක්]
ෙමොනවාද? නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඉතින් අෙප් ෙනෝනා
ෙගනැල්ලා ඔබතුමා ෙගදර තියා ගන්න. හැබැයි, ඔබතුමාට මම
එක ෙදයක් කියන්නම්. මෙග් ෙනෝනාට කලින් ඔබතුමාෙග්
ෙනෝනා ෙබ්රා ගන්න. ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී මට ඒ විස්තර
කිව්වා ෙන්. ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමාෙග් ෙනෝනා ෙබ්රා
ගන්න. ඇමතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් ෙමතැන අදින්න ඕනෑ
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ වැදගත් ඇමතිවරෙයකුෙග් පුෙතක් ෙන්. ඒ
නිසා මෙග් ෙනෝනාට කලින් තමුන්නාන්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේෙග්
ෙනෝනා ෙගනැත් තියා ගන්න. අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට මට
කියපු එක මම ෙමතැන කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් ෙනෝනා
ගැන ඔබතුමා මට කිව්වා. මම ඒක ෙමතැන කියන්ෙන් නැහැ. මම
ඒ වාෙග් පහත් තත්ත්වයට පත් වන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, අද අධිකරණය ගැන
විශ්වාසයක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, අද
ෙපොලීසිය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. අද ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා
තමුන්ෙග් ආසනෙය් මිනිසුන්ට ගහනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙද්ශපාලනය
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ අවසන්. හැබැයි, අපි කියන්ෙන් අපට අත
උස්සා ඡන්දය ෙදන්නයි, ගුටි කන්නයි ෙදකක් කරන්න බැහැ
කියලායි. ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ අෙපන් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අහනවා. ජනාධිපතිතුමාට තිෙබන ෙගෞරවය නිසා
තමයි අපි ෙම් ෙද්වල් ඉවසා ෙගන ඉන්ෙන්. දින 100 වැඩ
පිළිෙවළට සහෙයෝගය ෙදනවා කියා ජනාධිපතිතුමාට අපි
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ සහෙයෝගය අපි ෙදනවා. හැබැයි,
සහෙයෝගය ෙදන්නයි, ගුටි කන්නයි ෙදකක් කරන්න අපට බැහැ.
නවින්
දිසානායක
ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ
කීඩා
අමාත ාංශයට ආවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේ අපට ඇඟිල්ල දිගු
කළා කියලා තමුන්නාන්ෙසේට අපි භය නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙග්
නැටිලිවලට අපි භය නැහැ. ඇඟිල්ල දිගු කළාට
තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි භය නැහැ. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ
එකක් මතක තබා ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑ නම්, ඒ ෙද්වල්
මෙගන් අහගන්න. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්ක මතක තබා ගන්න.
මහවැලිය, ෙකොත්මෙල් හදන ෙකොට මල්ලිට ඒජන්සි දුන්ෙන්
නැහැ. ඒක මතක තියා ගන්න. ඒ නිසා ඒ ෙද්වල් අෙපන්
අහගන්න එපා. ඒ නිසා ඇමතිතුමනි, ඕවාට අපි භය නැහැ. නවින්
දිසානායක ඇමතිතුමා ඇඟිල්ල දිගු කළාට අපි භය නැහැ. අපිව
භය කරන්නත් එපා. භය කරන්න එන්නත් එපා. අපි
තමුන්නාන්ෙසේට භයත් නැහැ. ඒක මතක තබා ගන්න. භය කරලා
අෙපන් උදවු ගන්න හැදුෙවොත් අපට තීන්දු ගන්න සිද්ධ වනවා. ඒ
වාෙග් පහත් විධියට හැසිෙරන්න එපාය කියන එකත් මතක්
කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 7.14]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
ඇමතිතුමා අද ෙමතැන ඉන්නවා. අද නාවලපිටිය ආසනෙය්
තිෙබන භීෂණය බලන්න. අදත් ඒ පෙද්ශෙය් මිනිසුන්ට ගහනවා.
ෙගවල් 25ක් කැඩුවා. මෙග් පියාෙග් සෙහෝදරියෙග් වයස අවුරුදු
77යි. දවල් 12ට ඇවිල්ලා ඒ පෙද්ශෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
සංවිධායකවරයා ඇයෙග් ෙගදරට ගිනි තැබුවා. එතුමිය නහරයක්
පුපුරා මැරුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා ඒකට
වග කියන්න ඕනෑ. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ෙම් සියල්ල
දන්නවා. අෙප් පක්ෂෙය් මිනිසුන්ට ගහනවා. ෙම් ෙද්වල්
සම්බන්ධෙයන් මම කනගාටු වනවා.
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, අපි ගුරු ගම්මානයක්
හැදුවා. නියම විධියට ඉඩම් කච්ෙච්රි තියලා පෙද්ශෙය් ගුරුවරුන්ට
අපි සාධාරණව ඉඩම් ෙබදුවා. එදා ඔබතුමාව ෙනොමඟ යවා ඒ
ඉඩම්වලින් ඒ අයව ඉවත් කරන්න කිව්වා. ඔබතුමාට ඒ ඉඩම්
සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි ෙතොරතුරු දුන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
අපි ඒ කටයුත්ත කෙළේ සාධාරණ ආකාරයටයි. ඒක ඔබතුමා
ෙහොයා බලන්න. ඊෙය් නාවලපිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරු ඔබතුමා හම්බ වන්න ඇවිල්ලා ඔබතුමාට ඒ විස්තර
කිව්වා.

නෙමෝ බුද්ධාය!
අද ෙමම විවාදයට එකතු වන්න මටත් අවස්ථාව ලැබීම ගැන
මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය
කරන මන්තීවරු හැටියට අෙප් අයිතිවාසිකම, ඒ වාෙග්ම අෙප්
මන්තී ධුරෙය් ෙගෞරවය පිළිබඳ පශ්නයක් තමයි අද දවස පුරාම අපි
ෙම් කථා කරන්ෙන්. අවසානයට පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්
පැවැත්වුණු දවෙසේ ගරු අගමැතිතුමා පකාශයක් කළා. ඒ පකාශය
කෙළේ ෙම් උත්තරීතර සභාෙවන් පිටත සිද්ධ වූ ෙද්වල්
සම්බන්ධෙයන් මිසක්, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිද්ධ වූ ෙද්වල්
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. එතුමා ඉතාම සූක්ෂ්ම විධියට අපි
ෙගනාපු තර්කය බැහැර කරලා සිද්ධීන් පිළිබඳව වාර්තා කරන්න
උත්සාහ ගත්තා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ගැනවත්,
ශීපවන් මැතිතුමා ගැනවත්, ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ගැනවත්
ෙනොෙවයි අෙප් තර්කය. නීත නුකූලව අග විනිශ්චයකාරවරෙයකු
ඉවත් කරන්න ජනාධිපතිවරෙයකුට තිෙබන බලතල ෙමොනවාද
කියා ෙපන්වන්න අද දවෙසේ කථා කළ කිසිම ෙකෙනකුට
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.
අග විනිශ්චයකාරවරයකු ඉවත් කිරීම සඳහා ෙම් රෙට් නීතිෙය්
කිසිම පතිපාදනයක් නැහැ. අනික් සියලු ෙද්වල් ගැන කියනවා,
පත් කිරීම ගැන කියනවා. අපි කිව්ෙව් නැහැ, ජනාධිපතිවරයකුට
අග විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කිරීමට බලයක් නැහැයි කියලා. අග
විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කිරීෙම් බලය ජනාධිපතිවරයකුට
තිෙබනවා. නමුත් පත් කෙළේ කවුද, පත් කිරීම වැරැදිද කියා අපව
ෙවනත් තැනකට ෙගන යනවා. අෙප් පක්ෂෙය් වර්තමාන
සභාපතිතුමා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා වුණත්, නීත නුකූල
රාමුවක් තුළ කියාත්මක වුෙණ් නැති වැඩසටහනක් තිෙබනවා නම්
එය නිවැරැදි මාර්ගයට ෙයොමු කරන්න, ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිට
කථා කරන්න තිෙබන අයිතිය තමයි අපි ෙම් කියාත්මක
කරන්ෙන්. එම නිසා ෙද්ශපාලන අවශ තාවක් සඳහා ෙමොහාන්
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පීරිස් මැතිතුමා ඉවත් කරන්න තීන්දුවක් ගත්තා නම්, ෙමොනවා
ෙහෝ කමයකට ඒ තීන්දුව කියාත්මක කරන්න උත්සාහ ගත්තා නම්
අපි ඒ ගැන කනගාටු වනවා. ෙමොකද, යම් කිසි විධියකට එතුමා
ලවා ඉල්ලා අස් කරවා ගන්නට උත්සාහ කරලා, ඒක බැරි වුණාම
අසාද් සාලි මහත්මයාව රෑ එතුමාෙග් ෙගදරට යවලා එතුමාට
බලපෑමක් කළා කියලා ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා. ඊට
පසු දින උෙද් ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයාෙග් පත්වීම වලංගු නැහැ
කියලා, එතුමා අස් කර, ඒ ෙවනුවට හිටපු අග විනිශ්චයකාරවරිය
පත් කළා. ඉන් පසුව එතුමියවත් පැය 24කින් ෙගදර යවලා, ඉන්
පසුව ශී පවන් මැතිතුමාව අග විනිශ්චයකාර ධුරයට පත් කළා.
ෙම්ක හරියට teledrama එකක් වාෙගයි. ෙම් රට බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් යහ පාලනය. යහ පාලනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? යහ
පාලනය කියන එෙක් මූලික සිද්ධාන්තය තමයි විධිමත්, කමවත්
වැඩසටහනකට ගිහින් විධායක තීන්දු ගැනීම. Executive
decisions will have to be arrived at after going through a
process. That process is what is lacking here. ෙම්ක අපි කථා
කරන්ෙන් නැද්ද? අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවල හැමදාම ඉන්ෙන්
නැහැ. ෙම් අයට උපෙදස් දුන්ෙන් කවුද?
අගමැතිතුමා එදා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වා, "Bar
Association එෙක් සංවිධානවලින් ඇවිත් බලපෑමක් කළා, ඒ අය
එකඟ නැහැ" කියලා. ඒක ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නීති ක්ෙෂේතෙය්
සිටින අය අකැමැති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම යම් යම් පිරිස්
ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාට අකැමැති ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නම්
එතුමාව නීති පතිපාදන තුළින් ඉවත් කරන්නට ඕනෑ. අපි කිසි
ෙකෙනකුට ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්ද,
"ෙම් නීතිෙය් ෙම් වගන්තිය අනුව ජනාධිපතිතුමාට පැවරී ඇති
බලතල අනුව ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා ඉවත් කළා" කියලා.
ෙමොකද, අන්තිමටම, -අපි දිගටම කථා කළා. එදා
කථානායකතුමාමයි අදටත් කථානායක- එදා ගරු කථානායකතුමා
නිෙයෝගයක් දුන්නා. ඒ නිෙයෝගයට අනුව ෙම් උත්තරීතර සභාව
තීන්දුවක් ගත්තා; ඡන්දයකට ගියා. ඒ ඡන්දෙයන් තීන්දුවක්
අරෙගන ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියව ඒ ධුරෙයන් ඉවත්
කරන්න තීන්දු කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් එදා හිටි ජනාධිපතිතුමාව
දැනුවත් කළා. එවකට ජනාධිපතිතුමා එතුමාට තිබුණු නීත නුකූල
බලතල පාවිච්චි කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු කරමින්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීන්දුව කියාත්මක කර ශිරානි බණ්ඩාරනායක
මැතිනියව ඉවත් කරලා එම ධුරයට ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාව පත්
කළා. එතෙකොට ෙම් සම්පූර්ණ කියාදාමය වැරදිද? නැහැ. ඒ
කියාදාමය සියයට 100ක් නිවැරදියි; නීත නුකූලයි. ඒකයි අපි කථා
කරන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකොතැන ෙහෝ වරදක් වුණා නම්, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙම් දින 100 වැඩසටහෙන්දී යම් යම් කරුණු
කියනවා. ඒවාට දින වකවානු නැහැ- ඒ කණ්ඩායමට
පුළුවන්කමක් තිබුණා ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයාට ඉල්ලා අස්
ෙවන්න කියලා ෙහෝ ඒ කටයුත්ත කරන්න. එෙහම කළා නම් අපට
පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, ඇයි ෙම් උත්තරීතර සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව- හෑල්ලුවට පත් කරන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමා
එදා නිෙයෝගයක් දුන්නා.
මම ඔබතුමන්ලාට කියන්නට කැමැතියි, නවසීලන්තය
ඔවුන්ෙග් වාර්තාවකින්- ඒක විශාල වාර්තාවක් - කියා සිටිනවා,
"The Speaker is a judge of law" කියා. ෙම්ක අපට නැහැ
කියන්න බැහැ. එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන බැලුෙවොත් යම්
කාරණයක් සම්බන්ධෙයන්
එහි කථානායකතුමා තීන්දුවක්
ගත්තාම ඒ තීන්දුව අවසාන තීන්දුව ෙවනවා. එෙහම නම් අපි
ෙමොකක්ද ෙම් හෑල්ලුවට ලක් කරන්ෙන්? අපි එක එක තැන්වල
තිෙබන ෙද්වල් ගැන, ෙමයින් පරිබාහිර ෙද්වල් ගැන, ඒ අයෙග්
ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් ගැන කතා කරනවා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය ගැනවත්, ශීපවන් මැතිතුමා ගැනවත්, ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා ගැනවත් කතා කරන එක ෙනෙවයි අපට අවශ වන්ෙන්.
ෙම් උත්තරීතර සභාවට තිෙබන අයිතිය උදුරා ගන්ෙන් ඇයි?
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බලයට එන්න කලින් කිව්ව ෙද්

378

ෙමොකක්ද? විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් තිෙබන බලතල ඉවත්
කරනවා කිව්වා; පාර්ලිෙම්න්තුවට බලතල ෙගෙනනවා කිව්වා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල ගැන වැඩිෙයන්ම කතා කළ පුද්ගලයා
තමයි වර්තමාන අගාමාත ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා. එතුමා
එදා කිව්ව ෙද්ම ෙන් දැන් ෙනොකර ඉන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට
බලය ෙගන ඒම ගැන කියලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට තිෙබන
බලතල, කථානායකතුමාෙග් අයිතිය සහ බලය ෙම් උත්තරීතර
සභාෙවන් අරෙගන නීතිය ෙවනත් තැනකින් කියාත්මක කරනවා.
අපි දින 100 වැඩ පිළිෙවළට සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් ෙම්වාට
ෙනෙවයි. අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන, බහුතර බලයක් තියාෙගන
අවංක ෙච්තනාෙවන් දින 100ට සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් ෙම් යහ
පාලනය කියන මාතෘකාව යටෙත් වන කියාදාමයකට යන්නයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව සුළු කාලයක් ලබා
ෙදන්න.
සුළුතරයක් බලයක් තිෙබන ෙම් ආණ්ඩුව, ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීමට අෙපන් සහාය බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් සිදු කරන්නට යන ඒ
සංෙශෝධනයන් එක්ක සිදු ෙවන ෙවනස්කම් තුළින් රටට යම් කිසි
ජයගහණයක් ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි උදවු
කෙළේ අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් යුතු රජයකටයි. අපි අය වැයට සහෙයෝගය
ෙදනවාද නැද්ද කියන එක තීන්දු කරන්ෙන්ත් ඒ අනුව හිතලායි.
එෙහම නැතුව ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් අය වැයකට
ෙනෙවයි අපි සහෙයෝගය ෙදන්ෙන්. ඒ කාරණය පැහැදිලිව
ෙත්රුම් ගන්න. බලය නැතුව ෙම් විධියට හැසිෙරන
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය ලැබුෙණොත් ෙකොෙහොම හැසිෙරයිද
කියලා අපිට දැන් සැකයක් මතුෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා අපි
දක්වන ෙම් සහජීවනෙයන්, අපි දක්වන ෙම් සහෙයෝගෙයන් අයුතු
පෙයෝජන ගන්න එපා. අප ෙම් දක්වන සහෙයෝගය නිවටකමක්
කියලා හිතන්න එපා. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දුන්ෙන්
ජනතාව දිනවන්නයි. නැතිව එක එක්ෙකනාට මැති ඇමතිකම්
කරලා, තමන්ෙග් තිෙබන අවශ තා ඉටු කර ගන්න ෙනොෙවයි.
ඒක අෙප් අඩු පාඩුවක්, මදිකමක් කියලා හිතන්න එපා. අපි
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ ෙව්ලාවට කියාත්මක ෙවලා, ජනතාව
ජයගහණය කිරීම සඳහා නැඟී සිටිනවා කියමින් මම නිහඬ
ෙවනවා.
[අ.භා. 7.21]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන් මම කෑගල්ල
දිස්තික්කෙය් පගතිශීලි ජනතාවට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා පසු ගිය
8ෙවනි දා පැවති ජනාධිපතිවරණෙයන් වැඩි ඡන්ද 25,000කින්
පමණ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට විශාල ජයගහණයක්
ලබාදීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම මාෙග් අරණායක ආසනෙය්
ජනතාවටත් ආසනය ජයගහණය කර දීම ගැන මම ස්තුති වන්ත
ෙවනවා. ඇත්ෙතන්ම දැන් යහ පාලනයක් ගැන ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තු තියාෙගන ඉන්න ෙමොෙහොතක්. විෙශේෂෙයන්ම
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙපොෙරොන්දුව වුෙණ් විධායක ජනාධිපති කමෙය්
බලතල අයින් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට බලතල ෙගෙනනවා කියන
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[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

එකයි. පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමක් කරන්න ඕනෑ කියන පදනම මත
ඉඳෙගන තමයි ඒකාලෙය් විපක්ෂය වැඩිෙයන්ම සාකච්ඡා කෙළේ.
එෙහම කියලා බලය ගත් ඔබතුමන්ලා දින ගණනාවක් යනෙකොට,
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය ගිලිහී යන තත්ත්වයකට
පත් කරලා තිබීම ගැන අපි අද ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා.
ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව්
107වන
ව වස්ථාව
යටෙත්
ජනාධිපතිතුමාට තමයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරු පත්
කිරීෙම්
බලය
තිෙබන්ෙන්.
හැබැයි,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
විනිශ්චයකාරවරු ඉවත් කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන්
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
தவிசாளர்

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙබොෙහොම
කනගාටුෙවන් පකාශ කරන්න ඕනෑ යහ පාලනයක් ගැන කථා
කරන ෙම් රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව අද
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල උදුරාෙගන, නීතිඥ සංගමයට ඕනෑ
විධියට කටයුතු කරලා තිෙබනවාය කියා. ඒක වැරැදියි. ෙමොකද ෙම්
මහජන නිෙයෝජිතයන්ට නැත්නම් ඡන්දයට තිෙබන අයිතිය
තිෙබන්න ඕනෑ. පාරවල්වල උද්ෙඝෝෂණය කළාට, එෙහම
නැත්නම් ෙවන කියාකලාපයක් කළාට ඒවාට පාර්ලිෙම්න්තුව
යටත් වුෙණොත් ෙම් යහ පාලනය ෙගනියන්න හම්බෙවන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා වැදගත් ෙවන්ෙන් අන්න ඒකයි. ඒ යහ පාලනය අද
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. නීතිඥ
සංගමයට ඕනෑ විධියට අග විනිශ්චයකාරවරු පත් කරන්න බැහැ.
එදා ෙමොහාන් පීරිස් මහතා අග විනිශ්චයකාරවරයා හැටියට පත්
වුණා. එතුමා පත් ෙවන්න කලින් හිටපු ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග
විනිශ්චයකාරතුමිය ඒ තනතුෙරන් ඉවත් කෙළේ ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාවට
අනුකූලවයි.
ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරලා තිෙබන එකක්. ඒක ෙවනස්
කරන්න ඕනෑ නම් ඔබතුමන්ලාට ඒකට අයිතිය තිෙබනවා.
හැබැයි, ඒත් අපි නැතුව ඒක කරන්න බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බහුතර බලය තිෙබන්ෙන් අපිටයි. ඒ නිසා අෙප් සහෙයෝගය නැතුව
ඔබතුමන්ලාට ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් එක ව වස්ථාවක්වත්
ෙවනස් කරන්න බැහැ; ඔය දින 100 වැඩසටහන කියාත්මක
කරන්නත් බැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන හිතන්න. ෙමොකද
ඊළඟට පත්ෙවන පාර්ලිෙම්න්තුවක තුෙනන් ෙදෙක් බලයක්
නැත්නම් ඒ ගැන කථා කරන්න බැහැ.
ඔබතුමන්ලා
ශිරානි
බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය
අග
විනිශ්චයකාර පුටුෙව් වාඩිකරවලා ඒ පුටුව අපිරිසිදු කළා. එතුමියට
විරුද්ධව තිෙබන ෙචෝදනා ෙවනත් අධිකරණවල විනිශ්චයට
භාජනය ෙවනවා. නීතිපතිතුමා ඒ ෙචෝදනා ඉල්ලා අස් කර
ගත්තාද? නැහැ. ඒවා ඉල්ලා අස් කර ගන්ෙන් නැතිව ෙචෝදනා
තිෙබද්දී තමයි ගිහිල්ලා අග විනිසුරු පුටුෙව් වාඩි කෙළේ. සාමාන

ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා තිෙබනවා. වත්කම් පකාශය ලබා
දුන්ෙන් නැහැ. තවත් යම් කිසි මුදල් තැන්පත් සම්බන්ධෙයන්
ෙචෝදනා තිබුණා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් අග විනිසුරු තනතුරට පත්
කළ කිසිම ෙකනකුට ෙහෝ, ඔවුන්ෙග් ස්වාමිපුරුෂයාට ෙහෝ බිරිඳට
ෙහෝ විරුද්ධව අධිකරණෙය් කිසිම නඩුවක් තිබිලා නැහැ. අද ෙම්
අය ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයාට විරුද්ධව විවිධ නඩු ෙපන්වනවා.
ෙමොහාන් පීරිස් ගැන කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා, යහපාලනයක්
ගැන කතා කරන ආණ්ඩුෙව් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අග
විනිසුරු පුටුෙව් ඉඳගන්නෙකොටම ඇය විත්තිකාරියක් බව
කියන්නට ඕනෑ. එෙහම නම්
අධිකරණ ඉතිහාසෙය්
විත්තිකාරියක් අග විනිශ්චයකාර පුටුෙව් වාඩි කළ ආණ්ඩුවක්
තමයි රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් යහපාලන ආණ්ඩුව. වැරදි
පූර්වාදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා.
අපි කියන්ෙන් ෙමොහාන් පීරිස්, එෙහම නැත්නම් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක ෙනොෙවයි. ෙම් ෙදන්නාම
නැතිව ෙවනත්
ෙකෙනක් පත්
කරන්නට තිබුණා. එතුමියට විශාම වැටුප
ෙදන්නට ඕනෑකම තිබුණා නම් ඒකට ෙවනම කමයක් තිබුණා.
ඒකයි කියන්ෙන් වැරදි කමෙව්දයක්ය කියා. මමත් නීතිඥෙයක්.
මමත් නීතිඥ සංගමෙය් යාවජීව සාමාජිකෙයක්. ෙමතුමා
මූලාසනෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව් ෙකොළඹ නීතිඥ සංගමෙය්දී ෙම්
විෙරෝධතාව ගැන එදා කථා කරනෙකොට අපි ඒ ගැන කථා කළා.
ෙම්වා කථා කර විසඳා ගන්න පුළුවන් පශ්න. ෙම් විධියට
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව යටත් කර කටයුතු කිරීම අපි සියලු
ෙදනාෙග්ම වරපසාද කඩ කිරීමක්. ඒක එතරම් ෙහොඳ
පූර්වාදර්ශයක් ෙනොෙවයි. ෙම් බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙයන්න
ඕනෑ. ෙම් බලතල තිෙබන නිසා තමයි අපට අද ෙම් ගැන කථා
කරන්නට පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ෙම් බලතල ෙවන
අධිකාරියකට දුන්නා නම්, ෙවන ෙකොමිසමකට දුන්නා නම්, ෙවන
අධිකාරියක් පත් කළා නම්, ඒ අධිකාරියයි ෙම් තීන්දුව ගන්ෙන්.
එෙහම නම් ඒ ගැන පශ්න කරන්නට අපට හැකියාවක් නැහැ. එම
නිසා මම ඔබතුමාට එක ෙදයක් කියනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තිෙබන වරපසාද බලතල ෙවන තැනකට ෙදන්න එපා. අද අපි
විපක්ෂයට ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් බලතල ෙකොමිසමකට නැත්නම්
ෙවන තැනකට දුන්නා නම් ඒවා ෙවනස් කරන්න බැහැ;
නිලධාරිෙයකුට දුන්නා නම් ෙවනස් කරන්න බැහැ. අපි වැරදි
කියා මාර්ගයක් ගත්තා නම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනස් කරන්න
මහජනතාවට අයිතිය තිෙබනවා. අපි වැරදි කියා මාර්ගයක්
ගත්තාය කියා අපව විපක්ෂයට යැව්වාට, ඔබතුමන්ලා යහ
පාලනයක් ලබා දී නැහැ. වැරදි පූර්වාදර්ශයක් තමයි ලබා දී
තිෙබන්ෙන්. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව කඩ කරමින්, ව වස්ථානුකූලව කටයුතු ෙනොකිරීම තුළ
තමන්ට ඕනෑ විධියට නැත්නම් යම් බලපෑමක් උඩ ෙම් අග
විනිශ්චයකාර ධුරයට ෙවනත් ෙකනකු පත් කිරීම තුළින් වැරදි
පූර්වාදර්ශයක් ලබා දී තිෙබන්ෙන්.
ෙමොහාන් පීරිස් ද ෙවන ෙකෙනක් ද කියා අපි කියන්ෙන්
නැහැ. විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්ව ආකාරයට,
එතුමාෙග් පත් වීෙම් ෙමොනවා ෙහෝ පශ්නයක් තිෙබන්නට පුළුවන්
කියා ඔබතුමන්ලාට කියන්න පුළුවන්. නමුත් කෙතෝලිකෙයකු
හැටියට පාප් වහන්ෙසේව බැහැ දකින්නට එතුමාට අයිතියක්
තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ඒකත් බැහැ
කිව්වා. ඒක වැරදියි. ෙමොකද, තමන්ෙග් ආගමික නායකෙයකු
එනෙකොට එතැනට එන්නට එතුමාට අයිතියක් තිෙබන්නට
ඕනෑ. යහ පාලනයක් ගැන කියනෙකොට අපි ෙබොෙහොම පරිස්සම්
ෙවන්නට
ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා නිවැරදි ආකාරයට කටයුතු
කරන්නට ඕනෑ. දැන් මහ බැංකු අධිපතිතුමා පත් කර තිෙබනවා.
විෙද්ශගතව සිටින මාධ ෙව්දින්ට එන්නට කියා ආණ්ඩුව යහ
පාලනයක් ගැන කථා කරනවා. දැන් ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය්
නායකතුමා ඇවිත් තිෙබනවා. නමුත් එතුමාට පුරවැසිකම ලබා
ෙදන්නට ගණන් ගන්ෙන් නැහැ; කථාවක් කරන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ජනතා
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විමුක්ති ෙපරමුණ ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ෙමොකක්ද? රටවල්
ෙදකක පුරවැසිකම තිෙබනවා නම්, ෙම් රෙට් ඡන්දය ඉල්ලන්න
බැහැ කියනවා. ඇයි, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලන න ාය පතය
අනුව ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය් නායකයාට නායකත්වය ගිෙයොත් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් පක්ෂයට විරුද්ධව නායකෙයක් බිහි ෙව්ය කියායි.
ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙකටි න ාය පත තමයි ඒ අයෙග් තිෙබන්ෙන්.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙලොකුවට අද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,
අෙප් අයට මඩ ගහන්න. ඒ අය නාට යක් තමයි රඟ පාන්ෙන්.
ෙචෝදනා තිෙබනවා නම් ඔප්පු කරන්නය කියා අපි කියනවා. එදා
ඔබතුමන්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව
ෙෆොන්ෙසේකා ගැන කථා කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු මහ
ෙල්කම්තුමා පක්ෂය මාරු කළාය කියා අද ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? අද එතුමා හිර කූඩුෙව් ඉන්ෙන්. එතුමා අවුරුදු 26ක්
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්. [බාධා කිරීම්] හැබැයි යහ
පාලනය ගැන කථා කරන්ෙන්.
ෙෆොන්ෙසේකා ගැන ඉක්මනට නඩු ඇහුවා. තමන්ට හිංසා කළ
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අත හැරලා, එතුමාෙග් පතිපත්තිය අනුව
එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට -එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානයට- එකතු වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු මහ
ෙල්කම්ව ෙම් ආණ්ඩුව ඇවිත් දින සියය යන්නත් ඉස්ෙසල්ලා
හිෙර් විලංගුෙව් දාලා ඉවරයි. ෙම්කද යහ පාලනය? ෙම්කද
ඔබතුමන්ලා ෙදන ආදර්ශය? එදා ෙෆොන්ෙසේකා ගැන කථා කළා.
විරුද්ධ පක්ෂයට ගිය නිසා, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව
ඡන්දය ඉල්ලූ නිසා ෙෆොන්ෙසේකාට දඬුවම් දුන්නාය කියා කිව්වා.
අවුරුදු 26ක් නැත්නම් ඊට වැඩි කාලයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙවනුෙවන් කැප වුණු ඒ මහ ෙල්කම් පක්ෂය මාරු කළා කියා
ඉතා ඉක්මනටම ෙචෝදනා දාලා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට
අත් අඩංගුවට අරෙගන හිෙර් විලංගුෙව් දාලා තිෙබනවා; රිමාන්ඩ්
භාරයට පත් කර තිෙබනවා. ෙම්ක න ාය පතෙය් මුලද? දින
සියෙය් න ාය පතෙය් මුල තිස්ස අත්තනායකද? එෙහම නැත්නම්
දින සියෙය් මුල මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාද? එෙහම
නැත්නම් ෙවන ඇමතිවරු ද කියා අප අහනවා. ඔබතුමන්ලාට ඊට
වැඩි ෙදයක් කරන්නට තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් න ාය පතෙය්
ෙම් දින සියයට කලින් අෙප් සහෙයෝගය අරෙගන විධායක
ජනාධිපති කමෙය් බලතල ලිහිල් කිරීම නැත්නම් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් සංෙශෝධනයන් ගැන කථා කරන්න. අප ඒකට
සහෙයෝගය ෙදන්න සුදානම්. හැබැයි
අෙප් පාක්ෂිකයන්ට
තලන්න එපා. අෙප් මන්තීවරුන්ෙගන් ෙබොරුවට පළිගන්න එපා.
අපි හදවතට එකඟවයි කටයුතු කරන්ෙන්. අපට විපක්ෂ
නායකෙයක් ඉන්නවා. අපි එතුමා සමඟ කටයුතු කරනවා. ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් පනස්හත්
ලක්ෂයක් ඡන්දුය දුන්නු පක්ෂයක්. අපි ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙපනී
සිටිනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා කියන විධියට ෙනොෙවයි අපි වැඩ
කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් පගතිශීලී ජනතාව යම්කිසි පතිපත්තිමය
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. අපි එතැනදී විරුද්ධ පක්ෂය
හැටියට කටයුතු කරනවා. හැබැයි ඔබතුමන්ලා හිතන්න ඕනෑ,
ඔබතුමන්ලාට ඉන්ෙන් බහුතරයක් නැති අගමැතිවරෙයක් කියන
එක. ඒකත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණයකට ගිහින් මනාප ඡන්දෙයන් බලයට එන්න ඕනෑය
කියන එකත් අපි ඔබතුමන්ලාට මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 7.30]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. රෙට්
අනාගතයට විශාල වශෙයන් බලපාන මාතෘකාවක් සම්බන්ධෙයන්
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තමයි අපි කථා කරන්ෙන්. මෙග් පියා
කිසියම් අසනීප
තත්ත්වයකින් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව් ෙහොඳ මානසික
තත්ත්වයකින් ෙනොෙවයි මම ඉන්ෙන්. හැබැයි, පක්ෂෙය්
වගකීමත්, රෙට් වගකීමත් ඉටු කරන්න මා ෙපොෙරොන්දු වුණු
ආකාරයට මෙග් කථාව කරන්නම් කියා මා හිතුවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් හිටපු ෙසෞඛ
නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා
තිස්ස
අත්තනායක
මන්තීතුමා
සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. එතුමා පක්ෂ මාරු කිරීම සම්බන්ධෙයන්
තවම තීන්දුවක් අරෙගන නැහැ. එතුමා කියනවා, එතුමා තවම
ඉන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය්
කියලා.
හිටපු ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, එතුමා සම්බන්ධෙයන් කථා කරනෙකොට, කූඨ
ෙල්ඛන සම්බන්ධ නීතිය කියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව
අපට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. නීතිය කියාත්මක ෙව්වි. එතුමාට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක්
තිෙබනවා නම් ඒ ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් කරයි. විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමාත්, මාත් අධිකරණය භාර අමාත වරුන් වශෙයන්
ඔබතුමන්ලාට ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා, තරාතිරම ෙනොබලා, පක්ෂ,
පාට ෙබ්දෙයන් ෙතොරව නීතිය අකුරටම කියාත්මක කරමින් අපි
අෙප් වගකීම ඉටු කරන බවට. එහිදී විෙශේෂෙයන්ම හිටපු
මන්තීවරෙයක් ෙහෝ හිටපු ඇමතිවරෙයක් ෙහෝ තනතුර ෙහෝ පාට
ෙහෝ බලපාන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා -අපි දන්නා විධියට රෙට්
සියලුම පුරවැසියන්ට එකෙසේ නීතිය කියාත්මක කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම පක්ෂ, පාට ෙබ්දෙයන් ෙතොරව අපි අද ෙම්
පශ්නය ෙදස බලමු. ෙම් කියාවලිෙය්දී සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද
කියලා අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර
බලය ආදී ෙම් සියලු ෙද් සම්බන්ධෙයන් අපි විගහ කර බලන්න
ඕනෑ.
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා කිව්වා, ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සහ ජනාධිපතිතුමා අතර තිබුණු
විරසකය සමාදාන කරන්න එතුමන්ලා විශාල වශෙයන්
ෙවෙහසුණා
කියලා.
ශිරානි
බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය
සම්බන්ධෙයන් අපි පශ්න කළා. එතුමියෙග් පත්වීම
සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් පශ්න තිබුණා. නීත නුකූලව එතුමියෙග්
පත්වීම සිදු කළත්, ඒ පත් කිරීම හරිද වැරදිද යන කාරණය
සම්බන්ධෙයන් සදාචාරාත්මක වශෙයන් විගහ කර බලන්න අපි ඒ
අවස්ථාෙව්දී අදහස් ඉදිරිපත් කළා.
මෙග් සෙහෝදරයාෙග් භාර්යාවෙග් පියා තමයි, Justice Ranjith
Dheeraratne. ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමා ෙමොකක්ද පකාශ කෙළේ?
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පත් කරන අවස්ථාෙව්දී එතුමා
විරුද්ධ වුණා, ඒ පත් කිරීම අෙප් අධිකරණ පද්ධතියට අනුකූලව
සදාචාරාත්මක නැහැ කියලා. හැබැයි, එතුමිය පත් කළාට පස්ෙසේ
එතුමා කිව්වා, එතුමිය දැන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරියක්. ඒ
නිසා එතුමියට අවශ ෙගෞරවයත්, ඒ අවස්ථාවත් අපි ලබා
ෙදනවා කියලා. එතුමියෙග් මුල් පත්වීම සම්බන්ධෙයන් අපට
පශ්න තිබුණත් ෙජ ෂ්ඨත්වය අනුව එතුමියට ඒ තනතුර ලැබුණා.
එතුමියට ඒ තනතුර ලැබුණාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා එතුමිය ඒ
ධුරෙයන් ඉවත් කරන්න කටයුතු කළා. එතුමිය ඒ ධුරෙයන් ඉවත්
කරන්න කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ ස්ථාවර නිෙයෝග
ෙකෙරහි අපි ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ස්ථාවර
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් ඩිව් ගුණෙසේකර හිටපු ඇමතිතුමා අදහස්
පකාශ කළා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝග පටිපාටිය
හරියට සකස් කරලා නැහැ; එච්චරම පැහැදිලි නැහැ. හැබැයි, අඩුම
ගණෙන් ෙම් තිෙබන ස්ථාවර නිෙයෝග අපි පිළිපදින්න ඕනෑ ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ. (2)හි ෙම් විධියට
සඳහන් කර තිෙබනවා:
“(2) ෙමම නිෙයෝගෙය් (1) වන ෙඡ්දෙය හි සඳහන් කරනු ලැබූ ෙයෝජනා
සම්මතයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පතයට ඇතුළත් කරනු ලැබූ කල් හි
කථානායකවරයා එම ෙයෝජනා සම්මතෙය් දක්වා ඇති විෂම පැවැත්ම
ෙහෝ අබලතාව පිළිබඳ ෙචෝදනා විභාගෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා

383

384

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]
කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් හත් ෙදෙනකුට ෙනොඅඩු
සංඛ ාවකින් සමන්විත පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ
යුත්ෙත් ය."

ඒක තමයි පළමුවැනි පියවර, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් පළමු
පියවර කියාත්මක වුණා. කථානායකතුමා ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙල්කම්වරයා නීති විශාරදයන් ෙනොෙවයි. එතුමන්ලාට ඉදිරිපත්
කරන කරුණු අනුව, එතුමන්ලාට ෙදන උපෙදස් අනුව එතුමන්ලා
තීන්දු ෙදනවා. ඒ ආකාරෙයන් ෙම් කාර්ය පටිපාටිය සිදු වුණා. ඒ
කාර්ය පටිපාටිය සිදු වුෙණ් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 06 වැනි දා. මම
ඒ ෙකෙරහි ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.
2012.11.06 වැනි දින න ාය පතෙය් 20වැනි ෙයෝජනාෙව් අවසාන
ෙඡ්දය මම ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ
ෙවනවා:

දැන් ෙම් වගන්තිය ඇතුළත් ෙයෝජනාව ෙදවැනි වතාවටත්
එනවා. ඒ වගන්තිය ෙමොකක්ද? මම හිතන විධියට ෙම් සඳහා නීති
උපෙදස් ෙදන්න ඇත්ෙත් වර්තමාන විපක්ෂ නායකවරයා ෙවන්න
ඇති. එතුමා හිතා මතාම ඒක කළාද දන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකද, ඒ
දවස්වල රාජපක්ෂවරුන්ට ෙගොඩක් විරුද්ධව තමයි එතුමා කටයුතු
කෙළේ. ෙමොකද, ෙම් රටට අත්වන ඉරණම ගැන එතුමාට විශාල
ෙශෝකයක්, දුකක් තිබුණා. ඒ නිසා එතුමා හිතා මතාම ෙම් වැෙඩ්
කළාද කියලා මට හිෙතනවා. එතුමා නීතිය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ
අවෙබෝධයක් තිෙබන හිටපු ඇමතිවරෙයක්. එතුමා ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? ෙම් විධියට ෙදවැනි ෙයෝජනාව හදනවා. ෙමොකක්ද
ෙදවැනි ෙයෝජනාව? අර පළමු ෙයෝජනාවම ෙකොපි කරලා ආපසු
ගහනවා. කලින් ෙගනාපු ෙයෝජනාවම.
ෙමන්න ෙදවැනි ෙයෝජනාව. 2013 ජනවාරි 11 වැනි දින
න ාය පතෙය් ඇතුළත් එම ෙයෝජනාෙව් අවසාන ෙඡ්දෙය්
ෙමෙහම තිෙබනවා:

කාරක සභාපතිතුමනි, එහි ෙමෙසේ සඳහන්

"එබැවින් ඉහත සඳහන් විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර
ෙචෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂා කර එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ වැඩි ගණනක් ඔප්පු
වී ඇතැයි විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු
ලැබුවෙහොත්, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග
විනිශ්චයකාර පදවිෙයන්, ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ හැකි වන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක
සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ඉහත නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්
වන අපි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107 (3) ව වස්ථාව සමඟ කියැෙවන
107(2) ව වස්ථාෙව් විධිවිධාන සහ 78අ. දරන පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර
නිෙයෝග ද පකාරව පකාශ කර සිටිමු."

ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව විෙශේෂ කාරක සභාවක්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි පත් කළා.
ෙදවැනි කාර්ය පටිපාටිය තමයි ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ෙම් 78අ. (7) ස්ථාවර
නිෙයෝගය. 78අ.(7) ස්ථාවර නිෙයෝගෙය් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 78
(7) කියනවා, " ඔප්පු වී ඇති විෂම පැවැත්මක්" කියලා. ඒ කාරක
සභාව ඔප්පු කරන්න ඕනෑ විෂම පැවැත්මක් තිබුණාය කියලා.
එතෙකොට තමයි ඊළඟ වගන්තිය අදාළ වන්ෙන්. ඒ වගන්තිය
නැතිව ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙහෝ අග විනිසුරු ඉවත් කිරීෙම් කියා
පටිපාටිය සම්පූර්ණ වන්ෙන් නැහැ. ඒ ස්ථාවර නිෙයෝගෙය්
සඳහන් වන්ෙන් ෙමොනවා ගැනද? ඔප්පු වී ඇති විෂම පැවැත්මක්
ගැන. විෂම පැවැත්මක් ඔප්පු ෙවලා තිෙයන්න ඕනෑ. ඒ
පරීක්ෂණෙයන් පස්ෙසේ ඔප්පු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන්
තීන්දුවක් ෙදන්නත් ඕනෑ. 78අ.(7) ස්ථාවර නිෙයෝගෙය් ෙමෙහම
සඳහන් ෙවනවා;
" ඔප්පු වී ඇති විෂම පැවැත්මක් ෙහෝ අබලතාවක් ෙහෝ ෙහේතුෙකොටෙගන
විනිශ්චයකාරවරයකු ධුරෙයන් ඉවත් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා ෙවත
ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනාවක් සඳහා වූ ෙයෝජනා සම්මතයක්...."

ඒ කියන්ෙන්, වැරදිකරු බවට පත් කරලා ඊට පස්ෙසේ නැවත
අලුතින් ෙයෝජනා සම්මතයක් සකස් කරන්න ඕනෑ, වැරදිකරු
බවට පත් කළාය කියලා. නමුත් ඔබතුමන්ලා කෙළේ ෙමොකක්ද? ඒ
ස්ථාවර නිෙයෝගෙය් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"...ෙයෝජනා සම්මතයක් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබූ කල්හි,
කථානායකවරයා
පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙවනුෙවන්
එකී ෙයෝජනාව
ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් ය."

"ඉහත සඳහන් විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර
ෙචෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂා කර එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ වැඩි
ගණනක්"
පළමු ෙයෝජනාවම ෙදවැනි ෙයෝජනාව හැටියටත් ෙගෙනනවා.
අකුරක්වත් ෙවනස් නැහැ. අකුරක්වත් වැරදි නැහැ. අර 78අ. (2)
ස්ථාවර නිෙයෝගයට අදාළ ෙයෝජනාව ආපසු ෙගෙනනවා. 78අ.
(7)වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගයට අනුව ෙගෙනන්න ඕනෑ ෙයෝජනාව
ෙමතැන නැහැ. ෙමොකක්ද ඒ ෙයෝජනාෙව්ත් සඳහන් කරන්ෙන්?
"ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල
මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ හැකි වන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ඉහත නම් සඳහන්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107
(3) ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(2) ව වස්ථාෙව් විධිවිධාන
සහ 78අ. දරන පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග පකාරව ෙයෝජනා
කර සිටිමු."
ෙම් වැෙඩ් වැරදි ෙන්. ෙම් ෙයෝජනා ෙදකම එකයි ෙන්. ෙම්
78අ. (2) ස්ථාවර නිෙයෝගයට අනුව ෙගෙනන ෙයෝජනාවත්
ඒකමයි. 78අ. (7) ස්ථාවර නිෙයෝගයට අනුව එනම්, වැරදි
කරුවකු බවට පත් කරලා ෙගෙනන්න ඕනෑ ෙයෝජනාවත්
ඒකමයි.
ඔබතුමන්ලා
නීතිඥවරු.
අපිත්
නීතිඥවරු.
ගරු
කථානායකතුමා නීතිඥවරෙයක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙල්කම්තුමා
නීතිඥවරෙයක් ෙනොෙවයි. ෙමතුමන්ලාට ලැෙබන උපෙදස් පරිදි
කථානායකතුමාට හදිසිෙය් උපෙදස් ලබා දුන්නා. කථානායකතුමා
ඒ උපෙදස් අනුව කටයුතු කළා. මම හිතන විධියට
කථානායකතුමා විශාල පීඩනයකට ලක් ෙවලායි හිටිෙය්. ෙම්ක
ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා ගත්ත තීන්දුවක්. ඊට අදාළ ෙම් රෙට්
බලවත් ඇමතිවරු ගත්ත තීන්දුවක්. ඒ අනුව කථානායකතුමා ඒ
තීන්දුව ලබා දුන්නා.
ෙම් කාර්ය පටිපාටිය සිදු වී තිෙබන ආකාරය අපි සලකා
බැලුෙවොත්,- [බාධා කිරීමක්] ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා
පක්ෂය මාරු කරලා ෙම් පැත්තට ආවාද දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ
ෙවතත් එතුමා එෙහම තීන්දුවක් ගත්තා නම් අපි ආඩම්බර
ෙවනවා. ඒක ෙහොඳ අවස්ථාවක්.
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ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙල්කම් මණ්ඩලෙය් ඉන්ෙන් නීතිඥවරු.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැහැ. ෙමතුමා - නිෙයෝජ මහ ෙල්කම්තුමා- නීතිඥවරෙයක්.
ෙමතුමා විතරයි නීතිඥවරයා. අෙනක් කට්ටිය නීතිඥවරු
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ. ෙමතුමා නීතිඥවරයා.
එෙහම නම් ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] හරි. ගරු
මන්තීතුමනි, නීතිඥවරු ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගත්තා නම්
මීට වඩා සැලකිලිමත්ව ෙම් තීන්දුව ගන්න තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව්
ගරු කථානායකතුමාට උපෙදස් දුන්න ඒ නීතිඥවරු ඉන්නවා නම්,
හිටපු සභානායකතුමා ඉන්නවා නම් ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක්
කරන්න කියලා මම කියනවා. ෙම් වැෙඩ් වැරදියි. ෙම් 78අ. (7)
ස්ථාවර නිෙයෝගයට අනුව, වැරදිකරු කරලා ෙයෝජනා සම්මතයක්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ඒ කාරණය තමයි අපි
ඒ අවස්ථාෙව් සඳහන් කෙළේ.
ඒ සාධකය ගණන් ගත්ෙත් නැහැ, ඒ සාධකයට ඇහුම්කන්
දුන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්? අග
විනිසුරුතුමා අයින් කරන්න පුළුවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණයි
කියන කථාව හරි. ෙම් කාර්ය පටිපාටිෙය්, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව
එතුමා ෙහෝ එතුමිය අයින් කරන්න පුළුවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට
පමණයි. ස්ථාවර නිෙයෝග නැතිව, අග විනිසුරුතුමියෙග් මුහුණ
කැතයි නම්, අග විනිසුරුතුමාෙග් suit එක හරි නැත්නම්, තමන්ට
ඕනෑ විධියට
ඒ තනතුරින් ඉවත් කිරීෙම් අයිතියක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට
නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඒ
බලතල
ඔබතුමන්ලාට සහ අපට ලැෙබන්ෙන් ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝග සහ
රෙට් නීතිය අනුවයි. අපිට ඕනෑ විධියට ඉෙගනීමක් නැති,
උගත්කමක්
නැති
ආයි.ආර්.සී.කාරෙයෝ,
කුඩුකාරෙයෝ,
එතෙනෝල්කාරෙයෝ, මං ෙකොල්ලකාරෙයෝ, මිනීමරුෙවෝ, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කරලා ඉන්නවා නම්, ඒ පුද්ගලයින්ට ඕනෑ
විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීන්දු ගන්න ඉඩෙදන්න බැහැ. ගරු
ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් නීතියට සහ ස්ථාවර
නිෙයෝගවලට අනුවයි ඒ තීන්දු ගන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද සිද්ධ
වුෙණ්? ඒ ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කියා කෙළේ නැහැ. එෙහම
කටයුතු කෙළේ නැති නම් අපිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය
රකින්න පුළුවන්ද? අපිට ඕනෑ විධියට අග විනිසුරුතුමා අයින්
කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න බැහැ. ෙමන්න ෙම් කාර්ය භාරය
ඔබතුමන්ලාෙගන් සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඒ කාරණාව අපිට ඉටු කරන්න සිද්ධ
වුෙණ්. කවුද, ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්? ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්
ෙද්ශපාලනය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ දැනීමක් තිෙබන පුද්ගලෙයක්;
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. එතුමා ෙකෝධෙයන්, ෛවරෙයන්
ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් නැහැ. එතුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්
ෙවනෙකොට ෙහොඳට හිතලා බලලා අවුරුදු 46ක් සිටිය තමන්ෙග්
පක්ෂය යම්කිසි ෙමොෙහොතකට අමතක කරලා ෙම් රෙට් අනාගතය
ෙවනුෙවන් ඒ තීන්දුව ගත්තා. තමන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන්,
යහ පාලනය ෙවනුෙවන් එතුමා ඒ තීන්දුව ගත්තා.
එතුමා තීන්දුව ගත්තා පමණක් ෙනොෙවයි, එතුමා
ජනාධිපතිතුමා වශෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා.
ඒ සභාපතිතුමා නීති විශාරදයින් දුන්නු උපෙදස් පරිදි එතුමාෙග්
ඥානය, එතුමාෙග් උගත්කම, එතුමාෙග් තියුණු බුද්ධිය, එතුමාෙග්
පරිණතභාවය පාවිච්චි කරලායි ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්. එතුමා ඔෙහේ
ගන්නන් වාෙල් තීන්දු ගන්න පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි. එතුමා
ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා. මම එතුමා සම්බන්ධෙයන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෑම ෙව්ලාවකම කථා කරලා තිෙබනවා. මම අද
වන තුරු එතුමාට ෙදොසක් කියලා නැහැ. ෙමොකද, එතුමා
නිහතමානීව ෙද්ශපාලනය කරපු නායකෙයක්. ඒ වාෙග්ම රනිල්
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විකමසිංහ මැතිතුමා නීතිය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ අවෙබෝධයක්
තිෙබන නායකෙයක්. එතුමන්ලා ෙදෙදනාම ෙම් තීන්දුව ගන්න
මැළි වුණා. ෙමොකද? ෙම් ගත්ත තීන්දුව නීතියට අනුව නිවැරැදියි.
හැබැයි රෙට් ජනතාව එතුමන්ලාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා,
මෘදු භාවෙයන් යුතුව කටයුතු කිරීමක්; නීතිය පමණක් කියාත්මක
කරන්න ෙනොෙවයි, ඒ පුද්ගලයින්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි
නීතිය කියාත්මක කිරීමක්. ෙහොෙරක් ෙවන්න පුළුවන්, යම්කිසි
ආකාරයක විනය පිළිපදින්ෙන් නැති කියා මාර්ග අනුගමනය
කරලා තිෙබන්න පුළුවන්, ෙම් නීතිය කියාත්මක කරන්න කියලා
අපි ෙම් නායකයන් ෙදන්නාට බල කරද්දී එතුමන්ලා ෙදෙදනා
කිව්වා, "නැහැ. එතුමාට ඉල්ලා අස්ෙවන්න අවස්ථාවක් ලබා
ෙදන්න" කියලා. ඒ අවස්ථාව එතුමාට ලබා දුන්නා. ෙමොකක්ද,
ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ගැන අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්? ගරු
ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඇත්තටම අපිට ලජ්ජයි. ඩිලාන්
ෙපෙර්රා මහත්මයාෙග් තාත්තා මාර්ෂල් ෙපෙර්රා මහත්මයා,
මෙග් තාත්තා නීතිෙය් සම්පදායයන් අපට ඉගැන්වූවා. ඩිව්
ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, මම දන්නවා, ඔබතුමා නීතිය
සම්බන්ධෙයන් ෙකොච්චර ගරු කරනවාද කියලා. විජයදාස
රාජපක්ෂ මහත්මයා, අපි ඉෙගන ගත්ෙත් ෙරොෙම්ෂ් ද සිල්වා
මහත්මයා, ඉකාම් ෙමොෙහොමඩ් මහත්මයා, පරතලිංගම් මහත්මයා,
කනෙග්ෂ්වරම්
මහත්මයා,මාර්ක්
ෆර්නෑන්ඩු
මහත්මයා,
විග්ෙන්ෂ්වරන් මහත්මයා, ඒ.ආර්.බී. අමරසිංහ මහත්මයා වැනි
අයෙගන්. එතුමන්ලා අපට නීතිෙය් සදාචාරය ඉගැන්නුවා.
ෙමොකක්ද, ඉගැන්නුෙව්? නඩුවක් සම්බන්ධෙයන් ෙකෙනක් අපි
ළඟට ආවාම, නීතිඥවරෙයක් වශෙයන් සල්ලි කීයක් ලැෙබනවාද
කියලා බලන්ෙන් නැහැ, යාළුකමක් තිෙබනවා නම්, හිතවත්කමක්
තිෙබනවා නම් අපි කියනවා, "ෙම් නඩුව භාරගන්න බැහැ" කියලා.
ගරු නවින් දිසානායක මහත්මයාලා, අපි ගාමිණී දිසානායක
මහත්මයාලාෙගන් ඒ අත් දැකීම් ලැබුවා. හැබැයි ෙමොකක්ද,
ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා කෙළේ? ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා
කියන්ෙන්, සරත් එන්. සිල්වා මහත්මයා කියන්ෙන් නීතිය
සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු
කළ
පුද්ගලයින්
ෙනොෙවයි;
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ; ෙම් රෙට් අධිකරණය ෙවෙළඳාමක් බවට පත්
කළ පුද්ගලෙයෝ. සරත් එන්. සිල්වා මහත්මයා සමඟ මෙග් යම්
හිතවත්කමක් තිෙබනවා. මම ඇත්ත ෙද් ඇත්ත සැටිෙයන් සනාථ
කරන්න ඕනෑ. ෙම් නීතිය කාබාසිනියා කරලා වල් වැද්දුෙව් ෙම්
පුද්ගලෙයෝ. ඔබතුමන්ලා අපි
එකතු ෙවලා නීතිය නැවත
කියාත්මක වන පරිදි ෙම් රෙට් ජනතාවට අගය කරන්න පුළුවන්,
ගරු කරන්න පුළුවන් නීති පද්ධතියක් සකස් කරන්න ඕනෑ ගරු
ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි.
ෙමොකක්ද ෙමතුමා කෙළේ? විෙශේෂෙයන්ම Softlogic Capital
PLC ආයතනය, P.W. Corporate Secretarial (Pvt.) Limited
ආයතනවලට අදාළ ෙල්ඛන සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. P.W. Corporate Secretarial (Pvt.)
Limited ආයතනය ෙමොහාන් පීරිස් මහත්තයාෙග් ෙනෝනාට
හිමිකම් තිෙබන සමාගමක්. විෙශේෂෙයන්ම Golden Key නඩුව
එතුමාෙග් අතට ගත්තා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එම ආයතනෙය්
ෙකොටස් ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාෙග් ෙනෝනාට හිමියි. ඊට අදාළ
ෙල්ඛන මම සභාගත* කරනවා.
ෙම් Capital Reach Holdings Limited ආයතනය කියන්ෙන්
Softlogic Capital PLC ෙවන්න කලින් ආයතනය. ෙම් Softlogic
Capital (Pvt.) Limited ආයතනෙය් ෙකොටස් හිමියන් අතර හිටපු
මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාත් සිටින බවට
සඳහන් වනවා. ෙම් සියලු ෙදනා අෙප් රෙට් අධිකරණය
ගනුෙදනුවක් බවට පත් කර ගත්තා ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
මන්තීතුමනි. ෙම් Capital Reach Holdings Limited ආයතනය
සම්බන්ධ ෙල්ඛනත් මම සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා, ෙසලාන් බැංකුෙව්
සභාපතිතුමා සම්බන්ධව. එතුමා ෙසලාන් බැංකුෙව් සභාපති බවට
පත් කෙළේ, කබ්රාල් මහත්මයා. එතෙකොට නීතිපතිතුමා, ඒ නඩුෙව්
වගඋත්තරකරුෙවක්. Capital Reach Holdings Limited,
Softlogic Capital PLC, P.W. Corporate Secretarial (Pvt.)
Limited සම්බන්ධෙයන් නඩු කීපයක් අද ෙවන ෙකොට තිෙබනවා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු අංක එස්.සී.එෆ්.ආර්. 225/2014 යටෙත්
නඩුවක් එතුමාට විරුද්ධව ෙගොනු කර තිෙබනවා. එතුමා ෙම් නඩුව
හංගා ෙගන ඉන්නවා. එතුමාෙග් කියා කලාපය සම්බන්ධෙයන්
එතුමාට විරුද්ධව තිෙබන නඩු අංක එස්.සී.එෆ්.ආර්.225/2014
දරන නඩුව තවම විමසීමට අරෙගන නැහැ. මාසයක් යන ෙකොට
නඩුව ගන්න ඕනෑ. නමුත් ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් පුද්ගලයා
අධිකරණය හෑල්ලුවට ලක් කෙළේ ෙමෙහමයි. මම ඔබතුමාට
උදාහරණයක් ෙදන්නම්.
මම ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් නඩුව කළා. මම මෙග් ෙපෞද්ගලික
අත් දැකීම ඔබතුමන්ලාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී පවසන්නම්.
ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් නඩුව කරද්දී සින්නක්කර ඔප්පු තිෙබන ඒ
ජනතාව පැන්නීමට විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් හිටපු ආණ්ඩුව
කටයුතු කළා. මම අධිකරණයට යද්දී මට පණිවුඩයක් එව්වා,
"ෙම්කට රාජපක්ෂලා සම්බන්ධයි, අත තබන්න එපා" කියලා. මම
කිව්වා, "ෙම්කට ෙසේනසිංහලා සම්බන්ධයි කියලා පණිවුඩය ගිහින්
කියන්න" කියලා. මම ගිහිල්ලා නඩුව භාර ගත්තා. නීතිඥවරු
කවුරුවත් නඩුව භාර ගත්ෙත් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව්දී මම උසාවිෙය් තහනම් නිෙයෝගයක්
ගත්තා. හැබැයි, ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා පත් වුණාට පසුව
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් සමඟ එතුමාට ෙකොම්පැනි
ගණනකම සම්බන්ධයක් තිබුණා. එතුමා ඒ නඩුව ගත්තා. නඩුව
ගත්තා පමණක් ෙනොෙවයි, එතුමා ඉදිරිෙය් දිගින් දිගටම ෙම් නඩුව
අහන්න ඕනෑය කියලා එතුමා නිෙයෝගයක් දුන්නා. එතුමාට කිසිම
සම්බන්ධයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම Greece
Bonds
සම්බන්ධෙයන් මම දැම්ම නඩුෙව්දී මම එතුමාට කිව්වා, "Greece
Bonds සම්බන්ධ නඩුව අහන්න ඔබතුමාට අයිතියක් නැහැ,
ඔබතුමා මහ බැංකුෙව් හිටපු උපෙද්ශකෙයක්" කියලා. ෙමොකද,
එතුමා මහ බැංකුව සම්බන්ධෙයන් හිටපු adviser ෙකෙනක්. ඒ
අවස්ථාෙව්දී එතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? නුරුස්නා ස්වභාවෙයන් මට
යම් තර්ජනයක් කරලා, එතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී නඩුෙවන් ඉවත්
වුණා. ඉවත් ෙනොවී ඉන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, උපුල් ජයසූරිය
මහත්මයා නඩුව කෙළේ. මම හිටිෙය් පැමිණිලිකරු - ෙපත්සම්කරු විධියට. උපුල් ජයසූරිය මහත්මයා කිව්වා, “මෙග් ෙසේවාදායකයා
ඔබතුමාෙග් සම්බන්ධය පිළිබඳව පශ්න කරනවා” කියලා. එහිදී
“ෙම්ෙක් තිෙබන ෙත්රුම ෙමොකක්ද? මට එෙහම නම් නඩු අහන්න
ෙවන්ෙන් නැහැ” කියලා එතුමා එම නඩුෙවන් ඉවත් වුණා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් නඩුව ෙහේතුෙවන් මට විරුද්ධව ටාටා
ආයතනය කටයුතු කළා. ටාටා ආයතනය සම්බන්ධෙයන් අපි දැන්
පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා. ටාටා ආයතනය ලංකාවට ශත පහක්
ෙගනැත් නැහැ. දුන්නු ෙපොෙරොන්දු ඔක්ෙකෝම ෙබොරු.
ගනුෙදනුකරුවන් අතෙර් සිදු වුණු ෙඩොලර් මිලියන 40ක් විතර
මුදලක් නිලධාරින් පිරිස අතෙර් ෙබදා ගන්නයි ටාටා ආයතනය
කටයුතු කෙළේ. ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒවා ගැන කිසිම වගබැලීමකින්
ෙතොරව ටාටා ආයතනය තමන්ෙග් අතට නඩුව අරෙගන එම පිරිස
ඉවත් කරනවා කියලා බෙලන් මට විරුද්ධව තීන්දුව ෙදන්න පටන්
ගත්තා. මම මෙග් විෙරෝධය පකාශ කරලා උසාවිෙයන් පිටත්
වුණා. ඊට පසුව මට කිව්වා, "මෙග් ෙකෝට් එක ගලවන්න, මාව
නීති වෘත්තිෙයන් ඉවත් කරන්න ඕනෑ. එෙසේ කටයුතු කිරීමට
එතුමාට අයිතිය තිෙබනවා" කියලා. මම කිව්වා, “පුළුවන් නම්
කරන්න” කියලා. ෙමොකද, අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම රෙට්
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නීතිය සම්බන්ධෙයන්, රෙට් අනාගතය සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක්
ගත්තා. ඉවත් වුණත් කමක් නැහැ; මැරුවත් කමක් නැහැ අපි ෙම්
රෙට් යහ පාලනය, නීතිය, සදාචාරය, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය
ඇති කරනවා කියලා ගත් තීන්දුෙවන් තමයි, අද අපි ඔබතුමන්ලා
සියලු ෙදනාටම බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ගන්න පුළුවන් රටක්
ඇති කරන්න පුළුවන් පසු බිමක් ෙගොඩනඟා තිෙබන්ෙන්. පක්ෂ,
පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් රෙට් යහ පාලනය, නීතිය අපි සියලු
ෙදනාට අයිතියි. එම නිසායි ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, අපි
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් රෙට් යහ පාලනය, නීතිය, පජාතන්තවාදය
අපි සියලු ෙදනා අෙප් දරුවන් ෙවනුෙවන්, අෙප් ඉදිරි අනාගතය
ෙවනුෙවන් පක්ෂ, පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව නැවත ස්ථාපිත කළ
යුතුයි කියලා.
ෙමය අපට මහඟු අවස්ථාවක්. රෙට් නායකයා ජනාධිපතිතුමා.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, එතුමා ඔබතුමන්ලාෙග්
නායකයා; රෙට් මූල මය තීන්දු ගන්නා නායකයා; අෙප්
නායකයා. ඒ වාෙග්ම ජාතික ෙහළ උරුමය, ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ, අපි පැරණි ඉතිහාසය අමතක කරමු. ෙම් රටට ආදරය
කරන මන්තීවරුන්, යහ පාලනයට ආදරය කරන මන්තීවරුන් ඒ
වාෙග්ම නීතියට ගරු කරන මන්තීවරුන් පත් කර ගනිමු.
එතෙනෝල්කාරෙයෝ, කුඩුකාරෙයෝ, මං ෙකොල්ලකාරෙයෝ, ෙහොරු
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉවත් කරමු. තිෙබන තරහකට ෙනොෙවයි.
හැබැයි, රෙට් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා, ෙම් රෙට් උගත් ඒ
වාෙග්ම රටට ආදරය කරන, රෙට් නීතියට, යහ පාලනයට වාෙග්ම
පජාතන්තවාදයට ගරු කරන පිරිසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතරභාවය කවදා ෙහෝ රකියි කියලා.
මම දැක්කා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉතාම
ෙකෝධෙයන් විෙව්චනය කරනවා. මම හිතන්ෙන් ඒ අවස්ථාෙව්
එතුමාට තමයි රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ෙග් කියා කලාපය
සම්බන්ධෙයන්
විශාල
විෙව්චන
තිබුෙණ්.
එතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු කාර්ය භාරය අෙප් ජීවිත පරදුවට තබා අපි
ඉටු කළා. එතුමන්ලා බලා සිටියා. ඒ හින්දා අපි ඉල්ලා සිටිනවා,
සියලු ෙදනා එකතු ෙවමු කියලා. විෙශේෂෙයන්ම මහජන පක්ෂය,
ඔවුන් තමයි, ෙම් රෙට් පීඩිත පන්තිය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට්
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් සටන් කරපු නායකෙයෝ. හැබැයි, ඒ
නායකයන්ෙගන් ෙකොඳු නාරටිෙය් ෙපොඩ්ඩක් හරි ඇට ඉතුරු
ෙවලා තිබුෙණ් ඩිව් ගුණෙසේකර මහත්මයාෙග් විතරයි. ඒ
මහත්මයා රටට බලපාන ඒ වාෙග් තීන්දු එන ෙකොට, තදින්
කියාත්මක ෙවලා ෙකළින් නැඟී සිටියා. ඒ වාෙග්ම චම්පික
රණවක, පූජ අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝ වැනි නායකයන්
තමන්ෙග් ස්වාධීනත්වය ෙපන්නුම් කළා. එම නිසා අපි
විෙශේෂෙයන්ම මහජන පක්ෂවල නායකයන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,
ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්ය භාරය ඉටු කරන්න කියලා.
ෙම් රෙට් පීඩිත පන්තිෙය් බත ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ මහජන
පක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා. ඒ දවස්වල ෙම් රෙට් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන,
බණ්ඩාරනායක වැනි මහත්වරුන් එක්ක සටන් කරපු නායකයන්
තමයි මහජන පක්ෂෙය් නායකවරුන්. හැබැයි, රාජපක්ෂ
මහත්වරු ෙම් අවුරුදු ගණන තුළ කරපු සියලු විෂමාචාරවලට
එතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. එතුමන්ලා රෙට්
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් රැක්ෙක් නැහැ; තමන්ෙග් ඇමතිකම්
රැක්කා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී පක්ෂ, පාට
ෙභ්දයකින් ෙතොරව කටයුතු කරමුයි කියලා. අපි පක්ෂයක්
වශෙයන් ෙම් ගන්නා තීන්දු අපට ෙද්ශපාලන වශෙයන් අවාසියි.
නීතිය කියාත්මක කරමු. ෙපොලීසියට අත ගහන්ෙන් නැතිව සිටිමු.
විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ අමාත ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමාත්, මමත් නීතිය අකුරටම කියාත්මක කරනවා. එතුමායි,
මමයි ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් ඒ අපට
දුන්නු වගකීම අකුරට ඉටු කරනවා. ඒ නිසා පක්ෂ, පාට, ෙභ්ද
අමතක කරන්න. රෙට් යහ පාලනය ෙවනුෙවන් දින 100 වැඩ
පිළිෙවළට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශක්තිමත්
කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sujeewa Senasinghe, please wind up now.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Please give me half a minute, Sir.
ෙම් දින 100 වැඩ පිළිෙවළට ඇතුළත් ෙවන්ෙන්, ඔබ සියලු
ෙදනාම එකතු ෙවලා ජරාජීර්ණ කරපු රට නැවත ෙගොඩ ගැනීෙම්
කාර්ය භාරයයි. ඒ කටයුත්ත අපට කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
සඳහා ඔබතුමන්ලා අපට එකතු ෙවන්න. අපට සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්න. අෙප් ෙද්ශපාලන ගමන ස්ථිර කර ගන්න ෙහෝ තර කර
ගන්න අපි ෙම්ක පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. අපි නීතිය කියාත්මක
කරමු. ෙම් රෙට් ජරාජීර්ණ වූ අධිකරණය අපි ස්වාධීන කරමු. ෙම්
රෙට් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම අපි ස්වාධීන
කරමු. ෙම් රෙට් ෙපොලීසිය අපි ස්වාධීන කරමු. මැතිවරණ
ෙකොමිසම අපි ස්වාධීන කරමු. රාජ ෙසේවා ෙකොමිසම අපි ස්වාධීන
කරමු. ෙම් රටට අපි ෙම් අත්තිවාරම දැම්මාම, අපට පුළුවන්
කර්මාන්ත 5,000ක් කර්මාන්ත 6,000ක් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා
රෙට් ජනතාව දුප්පත්කමින් මුදා ගන්නා කාර්ය භාරය ඉදිරි
අනාගතෙය් ඉටු කර ගන්න. ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන සැලකිලිමත්
වන්න. ෙගදර ගිහින් හිතන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් එක්ක කථා කරන්න. ෙමවැනි
කඩාකප්පල් සිදුවීම්, ඒ වාෙග්ම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙනොකරන්න.
රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් සුද්ද කරන්න ඕනෑ, අධිකරණය. සුද්ද
කරන්න ඕනෑ, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම.
ඒවා සුද්ද කරද්දී අපි නීතිය අනුව කටයුතු කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. හැබැයි, සමහර ෙවලාවට අෙපනුත්
අතපසුවීම් සිදු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සියලු ෙදනාම එකතු
ෙවලා රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් දායකත්වය ෙදන්න
කියන ඉල්ලීම මා ෙම් අවස්ථාෙව් කරනවා. සියලු ෙදනාටම
ෙබොෙහොම ස්තුතියි..
[අ.භා. 7.51]

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)
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ෙයෝජනාව තිෙබන්ෙන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පිළිබඳව
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කමිටුවක් පත් කරන්න විතරයි. ඒ නිසා
ෙම් ෙයෝජනාව වැරදියි'' කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ගරු කථානායකතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුව අත් හිටුවලා, ෙම් පිළිබඳව සලකා බලලා එතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුව නැවත රැස් ෙකෙරව්වා. පසුව එතුමා තීන්දුවක්
දුන්නා. ඒ තීන්දුව දීෙම්දී එතුමා පැහැදිලිවම එතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කළා පසු ගිය සුමාෙන් ගරු අගාමාත තුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිවැරදිව කිව්ව විධියටම ඒ ෙයෝජනාෙව් තිබුණු
උඩ ෙකොටසට. ඒ ෙයෝජනාෙව් උඩ ෙකොටෙසේ තිෙබන්ෙන්
ෙමෙහමයි:
"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග
විනිශ්චයකාර ධූරෙයන් ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා
ෙවත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා සම්මතයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107(2) ව වස්ථාව පකාර ෙයෝජනාව,-"

එෙසේ කියලා තමයි පටන් ගත්ෙන්. ඒෙක් අවසාන ෙකොටෙසේ
තමයි, ඒ සඳහා විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරන්න ඕනෑ කියලා
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු
කථානායකතුමාටත් ෙම් පරීක්ෂණය අවසාන ෙවලා එතුමිය
පරීක්ෂණෙය් වැරදිකාරයා කියලා තීන්දු කරන්න ෙයෝජනාව
ආවායින් පස්ෙසේ -අෙප් කාරක සභාෙව් හිටපු සභාපති ගරු අනුර
පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළායින් පස්ෙසේ- විරුද්ධ
පක්ෂෙයන් ඒ ෙයෝජනාව පිළිබඳව පශ්නය මතු කළාම ගරු
කථානායකතුමා ඒ ගැන තීන්දුවක් දුන්නා. ෙමොකක්ද ඒ තීන්දුෙව්
කියන්ෙන්?
ගරු කථානායකතුමා ඡන්දය විමසලා අවසානෙය් දී ෙමෙහම
කියනවා:
"ගරු මන්තීවරුනි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෂය අංක 1, එනම් ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාර
ධුරෙයන් ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල
මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය
ඉවත් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා ෙවත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙයෝජනා සම්මත කර ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107
(2) ව වස්ථාව පකාර ෙයෝජනාව, පක්ෂව ඡන්ද 155ක් හා විරුද්ධව ඡන්ද
49ක් ලැබීෙමන් අද දින සභා සම්මත වූ බව දැනුම් ෙදනු කැමැත්ෙතමි. ඒ
බව ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.(7) අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත දන්වා
යැවීමට කටයුතු කරන බව ද ෙමයින් දැනුම් ෙදමි."

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා මුලින්ම සුජීව
ෙසේනසිංහ ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් පියාට ඉක්මනින්ම සුවය
ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරනවා. මෙග් පියාත්, එතුමාෙග් පියාත්
කාලයක් තිස්ෙසේ දන්නා හඳුනන උදවිය. එතුමාට ඉක්මන් සුවය
පාර්ථනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සූජීව ෙසේනසිංහ
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙම් විවාදෙය් අපි කථා කරන්න ඕනෑ issues
පිළිබඳව මතු කළා. ඒ issues මතු කරමින් එතුමා කතාන්දරය
වාෙග් ඒවා කියා ෙගන ආපු නිසා මටත් පහසුයි. ඒ කතාන්දරය
කියා ෙගන ඇවිල්ලා එතුමා අවසානෙය් කිව්ෙව්, හිටපු ගරු අග
විනිශ්චයකාරතුමිය අයින් කරන්න ගත්ත ඒ කියා මාර්ගෙය්
පළමුවැනි පියවර නිවැරදියි; ෙදවැනි පියවර අපි විභාග කළා; ඒ
විභාගෙයන් තීන්දුවක් ගත්තා; ඒකත් හරි; හැබැයි, ඒ තීන්දුව
අරෙගන අවසානෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙකොට
ෙයෝජනාව, ඒ ෙයෝජනාව තමයි පශ්නයක් තිෙබන්ෙන් කියලා.
දැන් ෙම් පශ්නය ෙම් විධියටම, මට මතක නැහැ ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාද, ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාද
කියලා; ඒ ෙදෙදනාෙගන් ෙකෙනක් එදා ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරන ෙවලාෙව් විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳලා නැඟිටලා මතු කළා. මතු
කරලා ගරු කථානායකතුමාට කිව්වා, ''ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සියලු කටයුතු
අවසානෙය්; පක්ෂ-විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ආපු වාද විවාද
අහෙගන ඉඳලා,
ඔය කියන අවසාන ෙයෝජනාව පිළිබඳ
පශ්නයටත් සවන් දීලා අවසාන වශෙයන් ගරු කථානායකතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියා සිටින්ෙන් "හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය
ධුරෙයන් ඉවත් කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාව සම්මත වූ බව දැනුම්
ෙදමි" කියලායි. එතෙකොට ගරු කථානායකතුමාෙග් නිෙයෝගය
පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, එය ෙවන කිසි ෙකෙනකුට
ඉවත් කිරීමට බැහැ, එය ඉවත් කළ හැක්ෙක් පාර්ලිෙම්න්තුවටම
පමණයි. ෙවනත් ෙකෙනකුට ඉවත් කරන්න බැහැ. උදාහරණයක්
හැටියට ගත්ෙතොත්, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිතුමියට විරුද්ධව
අපි ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙග්න්න හදන ෙවලාෙව් ඇපැල්
අධිකරණෙය් නඩුවක් තිබුණා. ඇපැල් අධිකරණෙය් තීන්දුවක්
දුන්නා ඒක අහන්න බැහැ කියලා. නීතිපතිතුමා ඒකට විරුද්ධව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් කිව්වා ඇපැල්
අධිකරණෙය් තීන්දුව වැරැදියි කියලා. ඊට පස්ෙසේ විරුද්ධ පාර්ශ්වය
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළත් ෙම් කාරණය මතු කළාම ගරු
කථානායකතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩවලට අධිකරණයට ඇඟිලි
ගහන්න ෙදන්න බැහැ කියලා ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා
කථානායක වශෙයන් සිටියදී ෙදන ලද තීන්දු පදනම් කර
ගනිමින්
තමයි
අගවිනිශ්චයකාරතුමිය
අයින්
කිරීෙම්
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ෙදෝෂාභිෙයෝග කියාවලිය ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඉඩ දුන්ෙන්.
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අයින් කළාට පස්ෙසේ ඊළඟට පත්
ෙවන ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ෙහොඳ නැත්නම්, ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමාත් අයින් කිරීම සඳහා දැනට තිෙබන ව වස්ථාව සහ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව අනුගමනය කළ
යුතු වන්ෙන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අයින් කරන්න ගිය
කියා මාර්ගයමයි. උදාහරණයක් වශෙයන් ෙම් ආකාරෙයන් ගනිමු.
ඒ ෙවලාෙව් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට පසුව හිටපු
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙජ ෂ්ඨ විනිශ්චයකාරවරිය ෙවන්ෙන් අපි
කාෙග්ත් ෙගෞරවය දිනා ගත්ත ගරු ශිරානි තිලකවර්ධන
මැතිනියයි. එතුමියට කිසිම ෙචෝදනාවක් ෙකොෙහේවත් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒක කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. ශිරානි තිලකවර්ධන
මැතිනියත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදෝෂාභිෙයෝග කමිටුව ඉදිරිෙය්
සාක්ෂි දුන්නා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරියක් ෙලසින්ම
ඇවිල්ලා. දැන් අපි ෙමොෙහොතකට හිතමු, ඊළඟට පත් වුෙණ්
ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා ෙනොෙවයි ශිරානි තිලකවර්ධන
මැතිනියයි කියලා. ඒ ආකාරෙයන් එතුමිය පත් වුණා නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විධියටම, අදාළ කියාදාමෙයන් පරිබාහිර
ෙවලා ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනියව අයින් කරනවාද? නැහැ.
ඇයි තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම අයින් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? එකක්
තමයි, ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනියට ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාට
වාෙග් ෙචෝදනා ෙනොමැති නිසාත්, එවැනි කියාදාමයකට ගිහිල්ලා
ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනියව අයින් කරන එක වැරැදියි කියලා
තීන්දු කරන නිසා. ඒ නිසා ෙම් ෙමොහාන් පීරිස් කියන චරිතෙය්
තිෙබන කලු ලප, ෙමොහාන් පීරිස් කියන චරිතෙය් තිෙබන වැරැදි
කියා, විෂමාචාර කියා නිසා, ඔහු රාජපක්ෂවාදිෙයක් නිසා, ඔහු
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ෙගදර නිතර ආව ගිය ෙකෙනක් නිසා,
සිංහල-හින්දු අලුත් අවුරුද්දට ගිහිල්ලා බුලත් දීලා වැඳපු නිසා
කියන ෙම් සියලු කාරණා පදනම් කරෙගන තමයි ෙමම තීන්දුව
අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා මම හිතන්ෙන්.
විජයදාස රාජපක්ෂ ජනාධිපති නීතිඥතුමා ෙමතැන ඉන්නවා.
එතුමාෙග් ජනාධිපති නීතිඥ හිස් වැසුම අරෙගන තමයි මෙග්
තාත්තා දිවුරුම් ෙදන්න ගිෙය්. ෙමොකද මෙග් තාත්තාට ඒවා
සල්ලිවලට ගන්න ඕනෑකමක් තිබුෙණ් නැහැ. නාලන්ද එල්ලාවල
නඩුෙව් මා ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කවුරුත්
නැති වූ විට එතුමා තමයි මා එක්ක උසාවි ගිෙය්. එතුමා ෙකෙරහි
මෙග් තිෙබන්ෙන් උපරිම ගරුත්වයක්. එතුමා ආණ්ඩුව දාලා ගිය
ෙවලාෙවත් මම ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ කණ්ඩායෙම්ත් එතුමා
ෙවනුෙවන් කථා කරලා තිෙබනවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමා මෙග් කථාවට පසුව කථාව කරනවා. මෙග් තර්කවලට
එතුමා පිළිතුරු ෙද්වි. එතුමා මට වඩා දක්ෂ නීතිඥෙයක්. හැබැයි,
පැහැදිලිවම එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය දන්නවා, ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා නැතිව ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනිය නම් අග
විනිශ්චයකාර වුෙණ් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කම ෙව්දය පාවිච්චි
කරලා ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනියව අයින් කරන්ෙන් නැහැ
කියලා. ෙම් කම ෙව්දය වැරැදියි කියලා දැන දැනත් ෙම්
කමෙව්දයම පාවිච්චි කරලා ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා අයින්
කරන්ෙන් ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි, ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්මයා අග විනිශ්චයකාර තනතුෙර් තියා ෙගන දින 100 වැඩ
පිළිෙවළ ෙගන යද්දී එහි සමහර වැඩ පිළිබඳව නඩු එෙහම
ආෙවොත් විශ්වාසයක් නැති නිසායි. අපි කියන්ෙන් ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා සම්බන්ධෙයනුත් ඔය තිෙබන විෂමාචාර ෙචෝදනා
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් හැටියට ෙගනාවා නම් ඒ කමෙව්දය නිවැරදියි
කියන එකයි. මම ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට විරුද්ධව
තිබුණු ෙදෝෂාභිෙයෝග කමිටුෙව් හිටපු ෙකෙනක්. මා එතුමියව එම
ෙචෝදනාවලට වැරැදිකරුවකු කෙළේ හිතට එකඟවයි. මම අදත්
ඒක කියනවා. මම අද එකක් කියලා, ෙහට තව එකක් කියන
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මෙග් පියා කවදාවත් මට ෙගදර එන්න
ෙදන්ෙන් නැහැ, මම හිතට විරුද්ධව ඒ ෙවලාෙව් කියා කළා නම්.
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මා ඒ ෙවලාෙව් එතුමිය එක්ක වාද ෙවන ආකාරය සමහර
websitesවල පළ වුණාම, එතුමියට අෙගෞරව කළා කියලා මෙග්
පියා සුමාන ෙදකක් මාත් එක්ක කථා කෙළේ නැහැ. මා ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට අෙගෞරව වන විධියට එතුමියත් එක්ක
වාද වුණා කියලා. මම වාද වුෙණ් එතුමියත් එක්ක ෙනොෙවයි,
එතුමියෙග් නීතිඥ මහත්මයාත් එක්ක. එෙහමයි අෙප් ෙගවල්වල
අපව හැදුෙව්. අධිකරණයට ගරු කරන්න කියලා දුන්නා.
ෙද්ශපාලනයට අලුෙතන් ආපු සමහර උදවිය ෙම්වා දන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය ගැනත්
මා කියන්න කැමැතියි. ෙම් පශ්න විසඳීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා
පළමුෙවන්ම උසස් අධ ාපන රාජ අමාත තුමා හරහා පසු ගිය දා
ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කිරීම සඳහා න ාය පුස්තකයට
ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුෙණ් ඒ පළමුවැනි කියාව කළා වාෙග්ම
ෙමොෙහොන් පීරිස් මහත්මයාව වහාම ධුරෙයන් ඉවත් කිරීම පිණිස
පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බලය ආරක්ෂා කරමින් අර කමයම
කියාත්මක කිරීමයි. එෙහමයි කරන්න තිබුෙණ්. එෙහම නැතුව
විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ළඟින්වත් තියන්න බැරි, සුජීව
ෙසේනසිංහ මහත්මයාෙග් ළඟින්වත් තියන්න බැරි අර වන්නිනායක
වාෙග් නඩු නැතුව එෙහේ ෙමෙහේ දඟලන නීතිඥයන් කරන
ෙද්ශපාලන තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කිරීම ෙනොෙවයි.
වන්නිනායක මහත්මයලා පසු ගිය සතිෙය් දී Court No. 05 එෙක්
හූ තියලා නඩුකාරයකුව බැස්සුවා ෙන්. හූ තියලා නඩුකාරයකු
බැස්සුවා. ඇයි? දැන් කල්පනා කරනවා, "අග විනිශ්චයකාරතුමාව
එෙළව්වා හූ තියලා, දැන් මෙහස්තාත්වරුත් හූ තියලා එළවන්න
පුළුවන්" කියලා. ෙම් වැරැදි පූර්වාදර්ශයක් ෙන් දුන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව්
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් ගැන, අෙප් ආසනවලට ගහන ඒවා ගැන,
මෙග් ආයතනයට ෙකළින ඒවා ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද 10වැනි දාට අපි ඒවා ගැන කියනවා. විජයදාස රාජපක්ෂ
මහත්මයාත් දන්නවා ඇති, ගිය පාර එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව ආපු ෙවලාෙව් මට දැම්ෙම් මිනී මැරුම් ෙචෝදනාවක්
සම්බන්ධ නඩුවක්. ඒ ෙවලාෙව් රාජපක්ෂ මහත්මයාලාට පිං සිද්ධ
ෙවන්න අපි නිදහස් වුණා. ආණ්ඩු මාරු ෙවන ෙකොට,
විෙශේෂෙයන්ම රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැති ෙවන ෙකොට,
ෙදයියෙන්! නඩු ෙනොදා අපිව හිෙර් ෙනොදමා ඉඳීවිද? එෙහම නම්,
ඒ රනිල් විකමසිංහ ෙවන්න බැහැ ෙන්. අපි දන්නා රනිල්
විකමසිංහ මහත්මයා අපව හිෙර් දානවාමයි. ඒක ගාණක් නැහැ.
අෙප් තාත්තා හිෙර් ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලනය කරලා තිෙබන්ෙන්.
ඉතින් අපිත් හිෙර් යන්න ඕනෑ. අපි ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන් හිෙර්
යනවා. ඒක අපි ෙද්ශපාලනයත් එක්ක බලාෙපොෙරොත්තු වන
ෙදයක්. විෙශේෂෙයන්ම රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැති
ෙවනවාය කියනෙකොට. එතුමාෙගන් ඉන් එහාට ෙදයක්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ. අද ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් ෙකොයි
තරම් වැදගත් ෙයෝජනාවක්ද විවාද ෙවන්ෙන්? එතුමා එක
විනාඩියකට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ගිෙය් නැහැ. ඔන්න,
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අධිකරණයට ගරු කරන හැටි.
එදා දැක්කා ෙන් අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිරුණු
ආකාරය. "ඉඳ ගන්නවා ඕයි. දානවා කූඩුවට. අනිනවා ෙටොක්කක්,
ජනාධිපතිතුමාට කියලා. යනවා, යනවා, සමසමාජකාරයා;
ශී ලංකාකාරයා. හිෙර් දානවා." එදා අගමැතිතුමාෙග් සැබෑ
තත්ත්වය එළියට ආවා. සාමාන ෙයන් රෙට් මිනිස්සු එතුමා ගැන
කියන්ෙන්, "අයිෙයෝ වැඩක් නැහැ. පණ නැහැ" කියලා ෙන්. ඔය
තිබුෙණ් එදා පණ. හත් පණ වාෙග්. ආණ්ඩු බලය අරෙගන විරුද්ධ
පාක්ෂිකයන්ෙගන් පළි ගන්න යනෙකොට ඒ තත්ත්වය ටක් ගාලා
ඇති ෙවනවා. ඒ රනිල් විකමසිංහ.
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මැතිතුමාත් ෙම්වා ගැන ෙහොඳින්ම දන්නවා ඇති. එතුමා අපිත්
එක්ක විරුද්ධ පක්ෂෙය්ත් සිටියා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අපි ඒක
දන්නවා.
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ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා ජනාධිපති වුණත්, එතුමා අෙප්
පක්ෂෙය් නායකයා වුණත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා
අගමැතිකෙම් ඉන්නවා නම් ශී ලංකාකාරයන් වන අපට
ෙකළිනවාම තමයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙකළින්ෙන් ෙහොරුන්ට
ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකතු කරන්න හදන අයටයි
ෙකළින්ෙන්. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා කවදාවත් ෙහොරුන්ට
ෙකළින්ෙන් නැහැ. ෙහොරුන්ට ෙකළින්ෙන් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය එකතු කරන්න හදන අයට තමයි ෙකළින්ෙන්. අපි ඒ ශී
ලංකා නිදයහස් පක්ෂය එකතු කරන අය ෙන්. ඒ නිසා අපි
ෙකළිල්ල භාර ගන්නවා. ඒෙක් ගැටලුවක් නැහැ.
දැන් විධායක ජනාධිපතිතුමාෙගන් ෙම් බලතල අරෙගන
ෙකොහාටද ෙම් ෙදන්න හදන්ෙන්, රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි? විජයදාස
රාජපක්ෂ කියලා කියන්නම් ෙකෝ. ඒ තරමට ඔබතුමා රාජපක්ෂ
විෙරෝධී ෙන්. ඒ නිසා විජයදාස රාජපක්ෂ කියලා කියන්නම්.
නැත්නම් ඊළඟට අතැනට නෑකම් කියනවා කියලා කියයි. කාටද
ෙදන්න හදන්ෙන් ඇමතිතුමනි? ෙදන්න හදන්ෙන් අගමැතිතුමාට
ෙන්. වර්තමාන අගමැතිතුමාට තිෙබන්ෙන් පියන් ෙකෙනකුට
තිෙබනවා වාෙග් බලතල ෙන්. එවැනි බලතල තියාෙගන රනිල්
විකමසිංහ හැසිෙරන්ෙන් ෙමෙහම නම්, අර බලතලත් එක්ක
ෙකොෙහොම ෙකළීද? ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව්වත් අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය් නැත්නම් අපට
ඉස්සරහට ෙමොනවත් කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු සුජීව
ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙමෙහම කිව්වා. එතුමා කිව්වා,
"කථානායකතුමා නීතිය දන්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා ඒ ෙවලාෙව්
පීඩනයට ලක් ෙවන්න ඇති." කියලා. එෙහම නම් මටත් අෙනක්
පැත්තට ෙම් විධියට තර්ක කරන්න පුළුවන්.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් නීතිය දන්ෙන් නැහැ,
එතුමා නීතිඥෙයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා නීතිඥයකු හැටියට
අගමැතිතුමාෙග් පීඩනයට ලක් වන්න ඇති කියලා මට ඒ විධියට
කියන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ ෙදෙදනා ගැනම කල්පනා කර බලනවා
නම් එෙහමත් කියන්න පුළුවන්. ෙමතැන යම් තීන්දුවක් ගත්තාම,
ඒ තීන්දුව කවුරු ගත්තත් එහි බලපෑම ව වස්ථාදායකය හැටියට
අෙප් අයිතිවාසිකම්වලට බලපානවා නම් අඩු ගණෙන් ඒ ගැන ෙම්
වාෙග් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදයක්වත් කරන්නට ඕනෑ
කියලායි මම කියන්ෙන්. ඇයි? ෙවන කරන්නට ෙදයක් නැහැ.
ලංකාෙව් දැන් තිෙබන නීතිය හැටියට විධායක ජනාධිපතිතුමාව
දික්කසාද නඩුවකටවත් උසාවියට අරෙගන යන්න බැහැ.
උසාවියට ගියත්, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සම්බන්ධෙයන්
නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඒ කියාදාමයට එහායින් ෙවන කරන්න
ෙදයක් නැහැ කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් කියලා තිෙබනවා. දැන්
ෙම් ෙව්ලාෙව් පක්ෂ - විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව කථා කරන්ෙන්
සභාග ආණ්ඩු ගැන ෙන්; ජාතික ආණ්ඩු ගැන ෙන්; සර්ව පාක්ෂික
ආණ්ඩු ගැන ෙන්. ඒ ආණ්ඩු ගැන කථා කර කර ගහන ඒවා,
තළන ඒවා අනන්තයි. ඒවා කරනවා. ඒවා නැත්නම් රනිල්
විකමසිංහ මහත්තයා ෙවන්න බැහැ ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up, Hon. Member.
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මා අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ෙම් සභාග ආණ්ඩු ගැන කථා කරනවා නම් අඩු තරමින් සුජීව
ෙසේනසිංහ අධිකරණ නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට තිබුණු විනයවත්
තියන්න. අඩු තරමින් ඒ විනයවත් තියන්න. අවම වශෙයන් ඒ
විනයවත් තියන්න. අඩු තරමින් ඒ විනයවත් තියන්න. ෙහේතුව
ෙමොකද, ෙම් තනතුරු සදාකල් නැහැ. අප නම් ආණ්ඩු කරන
කාලෙය්ත් ෙම් තනතුරු සදාකල් නැහැ කියලා දැනෙගන සිටියා.
අපි වැඩ කෙළේ ඒ විධියටයි. හැබැයි, අද සමහර එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිතුමන්ලා, තුමියන්ලා හැසිෙරන්ෙන්
ෙම්වා සදාකල් පවතිනවා කියලා හිතාෙගනයි. දැන් බර වැඩිෙවලා,
මුහුණු ඉලිප්පිලා, හිනාවල් එෙහම නැහැ.
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සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, අද අප ෙගනාපු ෙම්
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව කඩාකප්පල්කාරි ෙයෝජනාවක්
ෙනොෙවයි. පැහැදිලිවම එෙහම ෙනොෙවයි. ශිරානි බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැති ෙදෝෂාභිෙයෝග
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් විවාදය අවසාන ෙවලා ගරු
කථානායකතුමා විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත යවපු ඒ
ලිපිෙය් තිෙබන්ෙන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉවත් කිරීම
සඳහා වූ ෙයෝජනාවක් සම්මත වුණාය කියලායි. එෙහම තමයි
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්. මම දැන් ඒ ෙයෝජනාව කිෙයව්වා. ඒ
ෙයෝජනාව වැරැදි නම්, ඒ ෙයෝජනාව වැරැදියි කියලා තීන්දු
කරන්න පුළුවන් ෙම් විධිෙය් කියාදාමයකින් ෙනොෙවයි. ඒක
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතුවලට ඇඟිලි ගැහීමක්; බරපතළ ෙලස
ව වස්ථාදායකෙය් කටයුතුවලට මැදිහත් වීමක්. ඒ නිසා සභාව
කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදයක්වත් අරෙගන අවම තරමින් අප
ෙම් කාරණය ගැන කිව්ෙව් නැත්නම් අප ව වස්ථාදායකෙය්
මන්තීවරුන් වන්ෙන් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙයෝජනා සම්මතයක්
ෙවලා ජනාධිපතිතුමාට ෙත්ෙරනවා නම් ෙම් ෙයෝජනා සම්මතය
වැරැදියි කියලා, එය බාර ගන්ෙන් නැතිව එතුමාට ඉන්න
පුළුවන්ද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

පැහැදිලිවම. [බාධා කිරීමක්] මම ඒ කාරණය ගැනත්
කියන්නම්. මට මතක විධියට ෙම් ෙයෝජනා සම්මතය ආවාට
පසුවත් එතුමා ෙම්ෙකන් පිට නීති විෙශේෂඥයන්ෙගන් සමන්විත
ෙකොමිටියක් පත් කළා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙගනුත් අහලා තමයි ෙම්
ගැන තීන්දුවක් ගන්නවා කියලා කිව්ෙව්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණයත්
කියලා මෙග් කථාව අවසාන කරන්නම්. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අධිකරණය පිළිබඳව වැදගත් ෙයෝජනාවක් අප විවාද කරන
ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් අගාමාත වරයා ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.
සුළුතරයකෙග් ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන්. අපි challenge කෙළොත්
එතුමාෙග් අගමැතිකම එතුමාට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අඩු තරමින්
ෙම් රෙට් ජනතාවට එතුමා ගරු කරනවා නම්, අඩු තරමින්
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාට - හංසයා ලකුණට - ඡන්දය දීපු
මිනිසුන්ට ගරු කරනවා නම්, එතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු විවාදයට
ඇවිල්ලා සවන් දීලා, ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වන්න තිබුණා. ඒ
හරහා ෙම් අගමැතිතුමා ෙපන්වා දී තිෙබන්ෙන් ෙම් අගමැතිතුමාට
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ඕනෑත් නැහැ; ව වස්ථාදායකෙය්
අයිතිය ඕනෑත් නැහැ කියන කාරණයයි. එතුමාට ඕනෑ පරණ පුරුදු
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජඩ, පහත් ඒ කාලකණ්ණි කියාදාමය
කියාත්මක කරන්නයි. ඒ නිසා
ගරු රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමාෙග්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුට්ටුවට දමන ඒ පහත්
කියාදාමය ෙහළා දකින්නටත් මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නා
බව සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 8.09]

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා
කම්කරු සබඳතා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி மற் ம்
ெதாழில் உற கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of
Justice and Labour Relations)

ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. විපක්ෂ
නායකතුමාටත්, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මුල් වුණු

395
[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.
ජනතාවෙග් පරමාධිපත පිළිබඳව සෘජු ෙලස බලපාන කාරණයක්
වශෙයන් එතුමන්ලා ෙමවැනි විවාදයක් ඉල්ලා සිටීම පිළිබඳව
ස්තුතිය පකාශ කරන ගමන්ම, අද දිනෙය් ආණ්ඩුව විසින් ගන්නා
ලද - විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමා විසින් ගන්නා ලද - තීරණය
වැරැදියි කියලා විෙව්චනය කරපු අයටත්, හරියි කියලා පකාශ කරපු
අයටත් සියලු ෙදනාටම මම ස්තුතිවන්ත වනවා. පජාතන්තවාදයක්
තුළ දැකිය හැකි, ඉවසිය යුතු ගුණාංග පකට කරමින් අප ෙම්වාෙය්
ෙහොඳ නරක විෙව්චනය කරන්නට ඕනෑ. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අයිතියක්. ඒ උත්තරීතර අයිතියට ආණ්ඩුවක් වශෙයනුත්,
ෙපෞද්ගලික වශෙයනුත් අපි ගරු කරනවා.
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ෙමොෙහොතක ෙම් විවාදය
කඩිනමින් ඕනෑය කියලා විපක්ෂය ඉල්ලුවා. ඒක නිසා අපි
එකඟතාවකට ආවා, අද දින ෙම් විවාදය පටන් ගන්න. අද දින ගරු
අගමැතිතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ෙනොහැකි තත්ත්වයක්
තිබුණා, එතුමා රාජ තාන්තිකයන් කිහිප ෙදෙනක් සමඟ වැදගත්
සාකච්ඡා කිහිපයක් නියම කර ෙගන තිබුණු නිසා. අද දිනය තුළ
මට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ රැඳී සිටින්න පුළුවන් කියලා කිව්වාට
පස්ෙසේ, හදිසි කටයුත්තක් කියලා ඉල්ලපු නිසා එතුමා ෙනොමැතිව
වුණත් ෙම් විවාදය පැවැත්වීමට එකඟ වුණා. එෙහම නැතුව එතුමා
ෙම් විවාදය මඟ හැර පලා යාමක් සිදු කළා කියලා ෙචෝදනා කිරීම
මම හිතන විධියට යම් කිසි අනවෙබෝධයක් නිසා සිදු වුණු ෙදයක්
ෙවන්න ඇති.
උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරතුමන්ලා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්ත්, ස්ථාවර නිෙයෝගවලත් පතිපාදන සකස්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පතිපාදනවල යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා
කියලා දීර්ඝ කාලීන වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කළා.
ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට එෙරහි ෙදෝෂාභිෙයෝගය
අවස්ථාෙව්දීත් ඒවාෙය් අඩු පාඩු, වැරදි ගැන ෙදපැත්තටම තර්ක
කරමින් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා
වැනි අය ඒ කරුණු ෙපන්වා දුන්නා. ඉන් ඔබ්බට ගියපු වැදගත්
කාරණාවක් අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාට, ගරු ඇමතිතුමන්ලාටමම
සිහිපත් කරනවා. ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝගය ආන්ෙදෝලනාත්මක
ආකාරෙයන් ඉවර ෙවලා දින කිහිපයකට පසුව ගරු චමල් රාපක්ෂ
කථානායකතුමා ගාල්ල පෙද්ශෙය්දී කථාවක් කළා. මාධ ෙයන්
ඒකට විශාල පචාරයක් ලබා දුන්නා. ඒක අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉතා වැදගත් කාරණයක්. ජනතාවට බලපාන කාරණයක්. එතුමා
අපට ෙදොස් පැවරුවා, "ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත්
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් සම්බන්ධව කමානුකූලව නීතියක් හදා ගන්න
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය දීලා තිබිලාත්, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වගකීම
ඉෂ්ට ෙනොකරපු නිසා මම තමයි අපහසුතාවට පත් වුෙණ්" කියලා.
මම හිතන විධියට එතුමා ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන්, හෘදය
සාක්ෂියට එකඟව ඒ පකාශය කෙළේ. ඒ නිසා ඒ ෙදෝෂාෙරෝපණය
අපි අවංකව භාර ගන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එතැන අඩු
පාඩුවක් තිෙබනවා.
මම හිතන විධියට ෙම් මැතිවරණ පතිඵලය තුළින් ෙම් රෙට්
ෙමෙතක් පැවැති අවලාද ෙද්ශපාලනය, විරසක ෙද්ශපාලනය, පළි
ගැනීෙම් ෙද්ශපාලනය නතර කරලා ජාතික පතිපත්තියක් මත යහ
පාලනයක් ඇති, ජාතික සංහිඳියාවක් හදන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන
කමෙව්දයක් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒෙකදි ජනතාව
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා
ජයගහණය
කරවූෙය්
හුඟාක්
බලාෙපොෙරොත්තු තියා ෙගනයි. ඒක නිසා අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ආෙව් ෙබොෙහොම නැවුම් බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිවයි. අද දිනෙය්දී
අෙප් ෙනොෙයකුත් මන්තීතුමන්ලාෙග් හිත් රිෙදන විධියට, පෑෙරන
විධියට යම් යම් තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් වුණා. මම කාරුණිකව
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පජාතන්තවාදය තුළ අපි ඒවා ඉවසමු කියලා.
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් කාර්යය කරන්න කියලා ජාතික
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අවශ තාවක් තිෙබනවා. අෙප් ෙද්ශපාලන පක්ෂ නායකවරුන් ඒ
ෙවනුෙවන් කැප කිරීම් කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා විධියට ඉඳලා කැප කිරීමක්
කරලා එළියට ආවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා විධියට
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අෙප්ක්ෂකත්වය ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට පදානය කළා. ඒ ඉහළින් ඇති
සංහිඳියාව පිළිබඳව ජනතාව සුබවාදී බලාෙපොෙරොත්තු දල්වා ෙගන
ඉන්නවා. තව දුරටත් තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කිරීම තුළ අපි ඈත්
වීම, ෙබදීම, ෙවන් වීම ෙනොෙවයි සිදු විය යුත්ෙත්, පජාතන්තවාදය
තුළ අපි සැම ෙම්වා හරහා පාඩම් ඉෙගන ෙගන එකට එකතු වීම
තමයි කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.
පජාතන්තවාදය කියලා කියන්ෙන්, "Unity in Diversity". ෙබදී
ගිය හුඟාක් ෙවනස්කම් තිබියදීත් එක අරමුණකට එන්න පුළුවන්
නම්, ඒක තමයි පජාතන්තවාදෙය් මුදුන් මල්කඩ - pinnacle එක කියලා කියන්ෙන්. ඒ ආදර්ශය ෙදන්න පුළුවන් මට්ටමට ශී
ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟා ෙවලා තිෙබනවා කියලා
ජාත න්තර වශෙයන් පවා අද මාධ මඟින් විශාල පචාරයක් ලබා
දීලා තිෙබනවා. ශී ලාංකිකයන් විධියට අපි කවුරුත් ඒ තීරණය
ගැන, ඒ තත්ත්වය ගැන සතුටු ෙවන්නට ඕනෑ.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් තීරණය ගැනීම සඳහා
අගමැතිතුමා ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්, නීති විශාරදයින් දුන්
උපෙදස්වල ෙදෝෂ සහගතභාවයක් තිෙබනවාය කියා ෙම් සභාෙව්දි
දිගින් දිගටම කියවුණා. එතුමන් නීති විශාරදයින්ෙගන් උපෙදස්
ගත්ත බව ඇත්ත. ඒ වාෙග්ම, ෙද්ශපාලන නායකයන්ෙග් අදහස්
එතුමන්ට පකාශ කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමාට ෙද්ශපාලන
ෙහෝ නීති උපෙදස් නැතිව ෙම් තීරණය ගන්න බැරිද කියලා
පශ්නයක් තිෙබනවා. එතුමා ෙම් රෙට් අවුරුදු හතළිස්හතක්
කියාකාරි ෙද්ශපාලනෙය් ෙයදිලා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ
ෙල්කම්වරයා විධියට අවුරුදු දහතුනක් කටයුතු කරලා පරිණත
වුණු, ෙබොෙහොම දූරදර්ශී නුවණක් තිෙබන, තැන්පත්කමින් යුතුව
තීන්දු තීරණ ගන්න පුළුවන් නායකෙයක් බව අපි කවුරුත්
දන්නවා. කවුරුත් ඒ ගැන හබයට ලක් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
ෙම් තීන්දුව යම් ෙකෙනකුෙග් උපෙද්ශයක් ලැබුණු පමණින්, ඒ
මතම ගත්ත තීන්දුවක් ෙනොෙවයි. අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්
පතිපාදන, ස්ථාවර නිෙයෝගවල තිෙබන පතිපාදන අනුව ඉදිරිපත්
කරන ලද ෙයෝජනා සම්මතය කුමක්ද කියලා පූර්ණ වශෙයන්
අවෙබෝධ කර ගන්න එතුමන්ට කාෙග්වත් උපෙද්ශයක් අවශ
නැහැ කියන කාරණය ඇත්තටම මට විශ්වාසයි. ඒක සරල
කාරණයක්. සරල වුණත් ඒක පිළිබඳව බරපතළ පශ්න මතු
කරන්න පුළුවන් බව අප දන්නවා. අද ෙම් විවාදය ලැබිලා
තිෙබන්ෙන්ත් ඒ නිසා තමයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා සම්මතය
පිළිබඳව හුඟාක් කථික මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා දිගින්
දිගටම කිව්ව නිසා මම ඒ ෙවනුෙවන් කාලය වැය කරන්ෙන්
නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අවසානයට කතා කළ
මෙග් හිතවත් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
ගත්ත
තීරණය
ෙවනස්
කරන්න
ජනාධිපතිතුමාට බලයක් නැහැ, ඒක ෙවනස් කරනවා නම්
නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්ම
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම් පශ්නය පබල තර්කයක් විධියට හුඟාක්
කථික මහත්වරුන්ෙගන් මතු වුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම පශ්නය
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා
එවකට හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට
ෙයෝජනා සම්මතයක් ගැන ලියලා තිෙබන්ෙන් 2013 වර්ෂෙය්
ජනවාරි මාසෙය් 11 වැනිදායි. ෙම් ෙයෝජනා සම්මතයට ඇමුණුම්
ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි 2012 වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර්
මාසෙය් 06වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පතයට ඇතුළත්
කරන ලද ෙයෝජනාව වන කාරක සභාවක් ඕනෑ, එය පත් කරන්න
කියලා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව. ඒක තමයි ඇමුණුම් අංක එක.
ෙදවනුව, එතුමාෙග් දැන්වීෙම් සඳහන් කරලා තිෙබනවා
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාෙව් වාර්තාවක්. ඒක ඇමුණුම් අංක
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ෙදක විධියට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එෙහම ඉදිරිපත් කරලා
ගරු කථානායකතුමා කියනවා, "අනතුරුව කාරක සභාෙව්
වාර්තාව 2013 ජනවාරි මස 10 සහ 11 වන දිනයන්හිදී
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කර, එම ෙයෝජනාව 2013 ජනවාරි මස 11
වැනිදා පක්ෂව ඡන්ද 155ක් හා විරුද්ධව 49ක් ලැබීෙමන් යථා පරිදි
සම්මත වූ බව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 107.(2)ව වස්ථාව පරිදි
ඔබතුමන්ට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි" කියලා.

ෙයෝජනා සම්මතයක් කළාය කියා. එතෙකොට තිෙබන්ෙන් දැන්
ඉන්න ජනාධිපතිට උපෙදස් දීම පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි එදා
ජනාධිපතිතුමාට ෙම් ලිපිය ලැබුණාම එතුමාට කවුරු ෙහෝ උපෙදස්
දිය යුතුව තිබුණා, අග විනිසුරු ඉවත් කිරීමට ෙයෝජනාවක්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරලා නැහැ කියා. එතැනයි අවංකවම
පශ්නය සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ගරු කථානායකතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට දන්වලා යවපු ඒ
දැන්වීෙමහි, නැත්නම් නියමෙයහි කිසිම තැෙනක සඳහන් කරලා
නැහැ, ගරු ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉවත් කරන්න
ෙයෝජනාවක් සම්මත කළා කියලා. එතුමා වැඩිදුර ෙත්රුම් ගැනීම
පිණිස ෙම් ඇමුණුම අමුණලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක
සභාවක් පත් කිරීම සඳහා කරන ලද ෙයෝජනාවකුයි ඒ ඇමුණුෙම්
ගරු
මන්තීතුමනි,
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තිෙබන්ෙන්.
උත්තරීතරභාවය ෙමතැනින් හබයට ලක් වන්ෙන් නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීන්දු
අභිෙයෝගයට ලක් කිරීමක් ෙමතැනදී කිසි ෙසේත් සිදු ෙවලා නැහැ.
ගරු කථානායකතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට යවා තිෙබන්ෙන්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාවක් පත් කරන්න ඡන්ද 155ක්
අරෙගන ෙයෝජනා සම්මතයක් වුණා කියලායි. ගරු ඩිලාන්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා
හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට යැවූ ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා.

එතෙකොට ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනා සම්මතයක් තිෙබනවා
කියා කථානායකතුමා ගරු ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දීලා නැත්නම්
ජනාධිපතිතුමා අග විනිසුරුතුමිය ඉවත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
එෙහම ෙයෝජනා සම්මතයක් නැහැ. අපි ෙද්ශපාලනික වශෙයන්
ෙමොන තර්ක විතරක් කළත් ඒක තමයි සත කථාව. මා ඒකයි ෙම්
ලියුම හැන්සාඩ් වාර්තා ගත කෙළේ. අෙප්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අෙප්ම කථානායකතුමාෙග් නිෙයෝගයයි මා හැන්සාඩ් වාර්තා ගත
කෙළේ. ඉතින්, ෙම් තත්ත්වය යටෙත් -

ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තනතුෙරන් ඉවත් කරන්න
ෙයෝජනාවක් සම්මත කරපු බවට අෙප් ගරු කථානායකතුමා හිටපු
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට දැන්වීමක් කර තිෙබනවායි කියා කවුරු
ෙහෝ මට, අෙප් ආණ්ඩුවට ෙපන්වා දුන්ෙනොත්, ඔබතුමන්ලා
ඉදිරිපත් කරන ඔය තර්ක මා හිස නමා, හිස මුදුනින් පිළි ගන්නවා.
එෙහම ෙදයක් ෙවලා නැහැ.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ෙම්ක තමයි ලිපිය.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්
තිෙබනවා. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක්.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ඒක මම පිළි ගන්නවා. නමුත් ගරු කථානායකතුමා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට යවපු ලිපිය, ඒ කියන්ෙන් නිෙයෝගෙයන්
කථානායකතුමා තමයි ජනාධිපතිතුමාට බලය ෙදන්ෙන්.
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනාව වැඩි ඡන්දෙයන් සම්මත කරලා ගරු
කථානායකතුමාට ෙදනවා, ඉන්න අග විනිසුරු ඉවත් කරන්න
ෙම්ක සම්මත කරන්නය කියා. එතෙකොට එෙහම ෙයෝජනාවක්
සම්මත වුණාම ඒක ගරු කථානායකතුමා ජනාධිපතිතුමාට දැනුම්
ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් කථානායකතුමා ජනාධිපතිතුමාට කිසිම
ආකාරයකින් දැනුම් දීමක් කරලා නැහැ, ඉවත් කිරීම සඳහා

————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් අද තිෙබන තත්ත්වය
ෙන්. 2015 අපි ඉන්න තත්ත්වය. නමුත් ඒක එතුමිය canvass
ෙනොකෙළේ ඇයි? ඒක canvass කරන්න එතුමියට තිබුණු බාධාව
ෙමොකක්ද?

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු මන්තීතුමනි, මා ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති,
නීතිඥ සංගමෙය් සභාපති කාලෙය්ත් මා ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට
කිව්වා, "මා ශිරානි බණ්ඩාරනායක කියන තැනැත්තිය ෙවනුෙවන්
එක වචනයක්වත් වැය කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අග විනිසුරු
තනතුර ෙවනුෙවන් මා කථා කරනවා" කියා. ලංකා ඉතිහාසෙය්
පළමුවැනි වතාවට අපි ෙකොළඹට නීතිඥ මහත්වරු 3,400ක්
ෙගන්වලා ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් සියලු ෙදනාෙග් කැමැත්ෙතනුයි.
අෙප් ගරු ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා අද කිව්වා, "ඒකට
විෙරෝධතා තිබුණා" කියා. ඒෙකදී කවුරුත් විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ශී
ලංකා නිදහස් නීතිඥ සංගමෙය් ඩී.පී. ෙමන්ඩිස් මහත්මයායි,
ෙල්කම් නීතිඥ චම්පානි පද්මෙසේකර මහත්මයායි ඉස්සරහා
ෙප්ළිෙය් වාඩි වුෙණ්. මෙග් ඉස්සරහාම ඉඳෙගන තමයි ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සියලු ෙදනා අත ඉස්සුෙව්. පසුව මාධ වලින් එක
එක කතන්දර ඉදිරිපත් වුණා. ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා එක්ක
අෙප් ෙපෞද්ගලික තරහක් නැහැ. එතුමාට විරුද්ධව ෙපනී
සිටින්ෙනත් නැහැ. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට පක්ෂව
ෙපනී සිටින්ෙනත් නැහැ. ෙම් රෙට් අධිකරණ කමෙය් ගරුත්වය
ආරක්ෂා කර ගන්න අපට වග කීමක් තිෙබනවා. රටක
පජාතන්තවාදය
තිෙබන්ෙන්,
පාර්ලිෙම්න්තු
තිෙබන්ෙන්
ජනතාවෙග් විශ්වාසය තිෙබන තුරු විතරයි. එතෙකොට අධිකරණය
ෙකෙරහි ජනතාවෙග් විශ්වාසය රඳවා ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු
කළා. ඒක ඇත්ත. අපට හුඟක් අය ෙදොස් කිව්වා, "ඇයි ෙම්
තානාපතිකම් ෙදන්න කටයුතු කෙළේ" කියා. මා ඒෙක් වගකීම භාර
ගන්නවා. එෙහම ෙයෝජනාවක්, එෙහම ඉල්ලීමක් ආවාම මැදිහත්
ෙවලා එතුමා ඉල්ලන එක ෙදන්න කියා අපි කිව්ෙව් ෙවන
ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි. අපි කැමැති නැහැ, කවුරු ෙහෝ අග
විනිසුරු පුටුෙව් වාඩි ෙවලා ඉන්න ෙකෙනකු අෙගෞරව සම්පන්න
විධියට එළියට යනවා දකින්න. ෙබොෙහෝ ෙදනකු කියනවා, අපි
කෙළේ වරදක් කියා. වරදක් නම් ඒ වගකීම අපි භාර ගන්නවා.
අපට ඕනෑ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඇත්තටම ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමාෙග් නම ෙගෞරවනීය විධියට රැකෙගන, කීර්තියක්
තිෙබනවා නම් ඒක රැකෙගන ඊට උඩින් අග විනිසුරු තනතුෙර්
ෙගෞරවය රකින්න කටයුතු කරන්නයි. ඒ නිසයි අපි එෙහම කෙළේ.
නැතිව බලපෑමක් විධියට ඒක කළා ෙනොෙවයි.
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

ෙමතනදී මා එක කාරණයකට එකඟ ෙවනවා. ගරු ඩිලාන්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා, "සමහර ෙවලාවට ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා හැර ෙවන ෙකනකු හිටියා නම් ෙමෙහම ෙනොෙවන්න
ඉඩ තිබුණා" කියා. මා ඒක නැහැ කියා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවන
ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා පසු ගිය
අවුරුදු ෙදක තුළ අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ෙගන ගිය කියාදාමය
නිසා තව දුරටත් අපට අධිකරණ පද්ධතිය ෙගන යන්න බැරි වුණා.
දැන් මහාධිකරණ විනිසුරු තනතුරු 10ක් හිස් ෙවලා. මහාධිකරණ
10ක් වහලා තිෙබනවා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)
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ඔය කියන කාරණාම ඇතුළත් කරලා එතුමාට විරුද්ධව
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගනාවා නම් ෙම් කියාදාමය අනුගමනය
කරන්න තිබුණා.
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ඔව්, ඒක කරන්නත් තිබුණා. නමුත් අධිකරණ පද්ධතිෙය් බිඳ
වැටීම තුළ -අපි ඒවාට මැදිහත් ෙවන්නය කියනවා ෙනොෙවයි.- පසු
ගිය කාලෙය් අධිකරණය ෙගන යා ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත්
ෙවලා තිබුණා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්ම ෙබදීම් තිබුණා. පසු ගිය අවුරුදු ෙදක තුළ
මම නීතිඥවරෙයක් විධියට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට දවස් 100ක් ගියා
නම් අඩුම ගණෙන් දවස් 60ක්, 70ක් ආපසු හැරිලා එනවා. මම
විතරක් ෙනොෙවයි, සියලුම නීතිඥවරු එෙහමයි. ෙහේතුව, නඩුවලට
සූදානම් වී සිය ගණනක් නීතිඥවරු අධිකරණයට ගියත් සමහර
විනිශ්චයකාරවරු ඒවාට වාඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. විනිශ්චයකාරවරු
තුන් ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ අධිකරණයක සියයට 50ක් විතර
දවස්වල ඉන්ෙන් විනිශ්චයකාරවරු ෙදෙදනයි. ඇතුළත පැවැති
අභ න්තර සීතල යුද්ධය තුළ අෙප් රෙට් අධිකරණෙය් මහා කඩා
වැටීමක් තිබුණා. අධිකරණයට එන ෙසේවා දායකෙයෝ හැමදාම
කලකිරිලා යන්ෙන්. ෙසේවා දායකෙයෝ ඒක අපට හදවතින්ම
කියනවා. අපි අතිශෙයෝක්තියක් ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. අපට
තිෙබන අත් දැකීම් අනුවයි අපි ෙම් ඇත්ත කථා කරන්ෙන්.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් කටයුතු කරන නීතිඥ මහත්වරු ඕනෑම
ෙකෙනකුෙගන් ඔබතුමන්ලා අහන්න. ෙම් වෙග් බරපතළ
තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
ඊට අමතරව ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයාට මහා බරපතළ
ෙචෝදනා ආවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම
ඔක්ෙකෝම කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙවලාෙව් ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මන්තීතුමා සිටියා නම් ෙහොඳයි, එතුමා නීතිඥවරුන්
ලවා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්දී ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා කරපු
අකමිකතා, විෂමතා එකතු කරලා 129ක එකතුවක් හැදුවා.
ෙදෝෂාභිෙයෝගය කියාත්මක වන ෙවලාෙව් ඒ 129 අරෙගන
ගිහිල්ලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට භාර දීලා කිව්වා, "ෙම් වෙග්

දූෂිත ෙකෙනක් නම් ෙම් තනතුරට පත් කරන්න එපා" කියා. ඒ
සම්බන්ධව මම එකම එක කාරණයක් විතරක් කියන්නම්. මම
වැඩිපුර කාලය ගන්ෙන් නැහැ.
එතුමා Assistant Director of Customs එදිරිව Royal
Fernwood Porcelain Limited කියන ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අංක
360/2008 කියන නඩුවකට ෙපනී සිටියා. Customs Duty
ෙනොෙගවීම සම්බන්ධව රුපියල් ලක්ෂ 700ක් ෙගවන්න තිබුණු
සමාගමක් ෙවනුෙවන් Director-General of Customsට නඩු දාලා
එතුමා ඒ සමාගෙම් නීතිඥවරයා විධියට ෙපනී සිටි නඩුව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තිෙබනවා. ඊට මාස කිහිපයකට පස්ෙසේ එතුමා
Attorney-General -නීතිපති- බවට පත් ෙවනවා. නීතිපති ෙවලා
ගිහිල්ලා එතුමා 2009 මාර්තු 31 Director-General of Customsට
-ෙර්ගු අධ ක්ෂකට- ලියුමක් ලියනවා. එතුමා ෙපනී සිටින නඩුෙව්
කාරණය විධියට කියනවා, "රුපියල් ලක්ෂ 700ක් ෙර්ගුවට
ෙගවන්න තිෙබනවා, ඒක රුපියල් ලක්ෂ 26 දක්වා අඩු කරන්න
කියලා මම නිෙයෝග කරනවා" කියා. [බාධා කිරීමක්] ඒක හරි,
ඒක මම පිළිගන්නවා. එතුමා ඒ නඩුවට ෙපනී සිටි බව සඳහන්
වාර්තාව සහ එතුමා ලියපු ලිපිය මම සභාගත* කරනවා.
පසු ගිය කාලෙය් නීති විද ාලෙය් බරපතළ පශ්න ඇති වුණා.
මම ෙම් ඇමතිකම ගත්තට පස්ෙසේ පසු ගිය දවස්වල අවම
වශෙයන් ළමයි, ෙදමව්පිෙයෝ 500කට වැඩි පිරිසක් මාව හම්බ
ෙවන්න ආවා. පසු ගිය කාලෙය් අපට ෙවන ෙදයක් කරන්න බැරි
වුණා. නීති විද ාලය සම්පූර්ණෙයන් අවුල් කරලා තිබුණා. එවකට
හිටපු ඇමතිතුමා ලවා එතුමාට ඕනෑ උදවිය පත් කරෙගන නීති
විද ාලෙය් විදුහල්පතිට යටින් උප විදුහල්පති ෙකෙනක් දමා, ඊට
උඩින් consultant ෙකෙනක් දමා, ඊට උඩින් අධීක්ෂණය කරන්න
ෙකෙනක් දමා මුළු නීති විද ාලයම අවුල් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ
සම්බන්ධව පසු ගිය කාලෙය් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න
ෙකොච්චර මතු කළාද කියා ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති. ඇත්තටම
අපි ගිහිල්ලා කථා කරලා ඒ පශ්න විසඳුවා.
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, පසු ගිය විභාගෙය්දී සමහර
විෂයන්වලින් සියයට 80ක් ළමයි අසමත්. සිංහෙලන් හදාරන
ළමයින්ටයි, ඉංගීසිෙයන් හදාරන ළමයින්ටයි පශ්න පතය
ඉංගීසිෙයන් දීලා කියනවා, "ඕනෑ භාෂාවකින් ලියන්න, හැබැයි
පශ්න පතය ෙදන්ෙන් ඉංගීසිෙයන්" කියා. ඉතින්, අපට ඉංගීසි
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියා ළමයි ඇවිල්ලා අඬනවා. ඒ ළමයින්ට
ඉංගීසි ෙත්ෙරනවා නම් උත්තරත් ඉංගීසිෙයන් ලියයි ෙන්. ඒක
නිසා ළමයි සියයට 80ක් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. නීති විද ාලය
කියන්ෙන් තරග විභාගයක් පවත්වලා හුඟක් බුද්ධිමත් ළමයි
ගන්න තැනක්. ඒ නිසා ෙම්වා බරපතළ පශ්න. LL.B නීති උපාධිය
කරලා එන අයට හැමදාම පන්ති ඇවිල්ලා තව අවුරුදු 3ක් නීති
විද ාලෙය් ඉන්න කියනවා. එතෙකොට ඒ ළමයි නාකි ෙවනවා.
එෙහම කමයක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. ගරු ෙජෝන්
ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා දන්නවා, අපි LL.B විභාගය ලියලා
ගියාට පස්ෙසේ සති තුෙනන් හතෙරන් Attorney-at-Law exam
ලියලා එළියට එන බව. ඒක ඒ ළමයින්ෙග් දක්ෂතාව. මම
දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් එක් ශිෂ ෙයක් London LL.B කරලා
ඇවිල්ලා නීති විද ාලෙය් I, II, III කියන විභාග තුනම සති 6ක්
ඇතුළත ලියලා class ගත් බව. එතෙකොට ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමාෙග් දරදඬු නීති නිසා මුළු ශිෂ සංහතියම ෙපෙළමින්
සිටියා. ඊට පස්ෙසේ නීති විද ාලෙය් වැසිකිළි හැෙරන්න හැම
තැනම CCTV camera සවි කළා. ළමයින්ට තව ෙකෙනක් එක්ක
කථා කරන්න බැහැ. ෙබොෙහොම බරපතළ විධියට ළමයි පීඩනයට
පත් ෙවලා සිටියා. මම උපෙදස් දුන්නා, ඒවා සියල්ල ගලවලා
දමන්න කියා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ෙද්ශන ශාලාවලයි,-

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් කාලෙය් එෙහම තිබුණා නම් ෙලොකු
පශ්නයක් ෙවනවා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

හැබැයි, ඒ category එකට මම අහු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,
මම පිට ඉඳලා ආපු නිසා.
මම කියන්ෙන්, ඇත්තටම ඒ ශිෂ යන්ටත් ගරුත්වයක්
තිෙබන්න ඕනෑ කියලායි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ශිෂ යන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් වයස් සීමාව
සම්බන්ධව ෙපොඩ්ඩක් කියන්න.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ඇතුළත් වීම ගැන මට තව එක පශ්නයයි විසඳන්න
තිෙබන්ෙන්. අෙප් ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමාට මම හුඟක්
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම ඔබතුමන්ලා මට අදහස් ෙදන්න.
මම ඒකට මැදිහත් ෙවනවා. නීති විද ාල පනෙත් 7(ඒ) වගන්තිය
යටෙත් මට තීන්දු ෙදන්න බලයක් තිෙබනවා. ඒක කෙළේ නැත්ෙත්
එය immediate පශ්නයක් ෙනොවන නිසායි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

සිංහෙලන් උත්තර ලියන්න අවස්ථාව ෙදන්නත් ඕනෑ; එකවර
විභාගය ලියන්න ෙදන්නත් ඕනෑ.
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ඊළඟට අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසෙමන් - Judicial Service
Commission එෙකන්- පත් කිරීම් කරන නිර්ෙද්ශ එන්ෙන් නැහැ.
ලංකාෙව් මහාධිකරණ 10කට විනිශ්චයකාරවරු නැහැ. අග
විනිසුරුතුමා ඒවාට නිර්ෙද්ශ ජනාධිපතිතුමාට එවන්ෙන් නැහැ.
පසු ගිය කාලෙය්ම එවලා නැහැ. මහාධිකරණයට එන්න නියමිත
විනිශ්චයකාරවරුන් මාස 8ක්, 10ක් තිස්ෙසේ බලාෙගන ඉන්නවා,
එතුමන්ලාට තවම උසස්වීම් නැහැ. ෙම් නිසා ඒ අය ෙබොෙහොම
අසහනයට පත් ෙවනවා. ෙකොළඹ දිසා අධිකරණෙය් දිසා
විනිසුරුතුමියට -අෙප් ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාෙග්
සෙහෝදරියට- දැනට මාස 8කට, 10කට කලින් තමයි උසස්වීම
ලැෙබන්න තිබුෙණ්. නමුත්, දඬුවමක් විධියට එතුමිය එහි තියලා
තිෙබනවා. දැනට මාස 10කට කලින් තමයි එතුමියට
මහාධිකරණයට යන්න තිබුෙණ්. ෙම් නිර්ෙද්ශ පහළින් එන්ෙන්
නැතිව බරපතළ ගැටලුවක් තිබුණා. ෙමන්න ෙම් පශ්න හඳුනා
ෙගන, ඒවා විසඳන්න ඕනෑ නිසා තමයි අපට ෙම් වාෙග් තීන්දු
තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වුෙණ්.
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාත් ෙමන්න ෙම් කාරණය මතු
කළා. ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා දැන් අවුරුදු ෙදකක් රාජකාරි කර
තිෙබනවා. නඩු තීන්දු දීලා තිෙබනවා; විනිශ්චයකාරවරු පත් කර
තිෙබනවා; මාරු කර තිෙබනවා; උසස්වීම් දීලා තිෙබනවා. ෙම්වා
ඔක්ෙකොම අවලංගු ෙවනවාය කියන පදනමින් සමහර ගරු
මන්තීතුමන්ලා කථා කළා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා නීතිය පිළිබඳ ෙම්
වාෙග් ගැටලු ගැන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා හදන උදවිය දන්නවා.
ෙමොකද, රටක තනතුරුවල ස්වභාව ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ de facto
and de jure. එක ස්වභාවයක් වන්ෙන් තත්ත්වානුකූලව පත් වන
අග විනිසුරු ෙහෝ අධ ක්ෂ ෙහෝ ෙවන කුමන ෙහෝ තනතුරක්. ඒක
පත් කිරීෙම් කමය වැරැදියි නම් ඒක තත්ත්වාකාරයි; ඒක de facto.
De jure කියන්ෙන්, නීතියට අනුකූලව පත්වීම සිද්ධ කර තිබීමයි.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, එම ලියුෙම් තිෙබනවා "අවලංගු" සහ
"බලශූන " කියලා. එතෙකොට නීති විෙරෝධී විධියට බලශූන
වුණාම සැකයක් මතු ෙවනවා, එය නඩු තීන්දුවලටත් බලපානවාද
කියලා. ඒකයි ඒ පශ්නය මතු වන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ඇත්තටම ඒ ඔක්ෙකොම දුන්නා.
අනික් කාරණය ෙම්කයි. ෙමවර නීති මණ්ඩලයට මා විසින්
පත් කරපු ඒ සාමාජික මහත්වරුන්ෙග් නම් ඔබතුමන්ලා
මාධ ෙයන් දකින්න ඇති. ඒ පත් කර තිෙබන්ෙන් ඒ පිළිබඳ
පවීණත්වය තිෙබන, කාටවත් හබයක් කරන්න බැරි, ලංකාෙව්
ෙහොඳම අය කියලා අද අපට විනිශ්චයකාරතුමන්ලා පවා කියනවා.
නීති ක්ෙෂේතෙය් cream එක වාෙග් ඉන්න, අපක්ෂපාතී ෙහොඳ
උදවිය පත් කර තිෙබනවාය කියලා එතුමන්ලා කියනවා. ඒ නිසා
නීති විද ාලෙය් පශ්න සියයට 90ක් අප දැනට විසඳලා තිෙබනවා.
හැබැයි, මම පතිපත්ති තීන්දු ගත්තා මිසක්, අභ න්තරයට ඇඟිලි
ගසන්න ගිෙය් නැහැ. ඒ විභාගය පිළිබඳව, ලකුණු අඩුවීම් පිළිබඳ
කාරණෙය්දී මම කිව්වා ඒ ගැන සුදුසු කමයකට නීති
කවුන්සලෙයන්ම ළමයින්ට සාධාරණයක් කරන්න කියලා.
පතිපත්ති තීන්දු ගත්තා ඇෙරන්න, අභ න්තර කටයුතුවලට මම
අත ගැසුෙව් නැහැ. අනාගතෙය්දී එෙහම කරන්ෙනත් නැහැ.

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි. එය මුළු රටම දැන ගත
යුතු කාරණයක්. අෙප් 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සම්පාදනය
කරන ෙවලාෙව්, ඒ සම්පාදකවරු ෙමෙහම පශ්නයක්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙලෝකෙය් හැම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවකම ඒ සඳහා පතිපාදන
සලසා තිෙබනවා. අප දන්නවා අන්තිමටම ෙලෝකෙය් හදපු
ෙහොඳම පජාතන්තවාදී ව වස්ථා රාමුව වන්ෙන් ෙනල්සන්
මැන්ෙඩලා මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 1997 දී දකුණු
අපිකාෙව් හදපු ව වස්ථාව බව. එම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළත්
ඒ සඳහා පතිපාදන තිෙබනවා. ඒ විධියට ෙලෝකෙය් හුඟක් රටවල
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවල ඒවාට පතිපාදන තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව්
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්ත් තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 119. (2) ව වස්ථාෙව් ඒකට පතිපාදන තිෙබනවා.
යම්කිසි විනිශ්චයකාරවරෙයක්, ඔහුෙග් එහි තනතුරක් හිස්ව
තිබුණත්, ඔහු පත් කරපු කමය වැරැදි වුණත්, ඔහුෙග් පත්වීම ෙදෝෂ
සහගත වුණත්, අවලංගු වුණත්, විනිශ්චයකාරවරෙයක් විධියට යම්
කිසි තීන්දුවක්, තීරණයක් ගත්තා නම් ඒ සියල්ලම නීත නුකූලව
බලපවතී කියලා එම ව වස්ථාෙව් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමොහාන්
පීරිස් මැතිතුමා දුන්න කිසිම තීන්දුවක් අවලංගු වන්ෙන් නැහැ;
එතුමා කරපු කිසිම උසස්වීමක්, පත්වීමක් අවලංගු වන්ෙන් නැහැ.
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

ඒක ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් ආරක්ෂා කර තිෙබනවා. අප ඒ
පිළිබඳව අධ යනයක් කරලා තමයි කටයුතු කෙළේ.
අනික් කාරණය ෙම්කයි. ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා මතු කළා
වාෙග්, ඒ පත්වීම අවලංගුයි කියා අප කියන්ෙන්, ෙයෝජනා
සම්මතයක් නැති නිසායි. ඒක අවලංගු කරනවා නම් අපට කරන්න
වන්ෙන් ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් හරහායි. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒ නීති තර්කය අප
පිළිගන්නවා. නමුත්, ෙමතැන ආපසු ෙදෝෂාභිෙයෝගයට යන්න
අවශ තාවක් නැත්ෙත් අපට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් අවලංගු කිරීමක්
ෙනොෙවයි, පත් කිරීම නීතියට අනුකූලව සිද්ධ ෙවලා නැහැ කියලා
ෙපන්වා දීම පමණක් නිසායි. ඒක ජනාධිපතිවරෙයකුෙග් වග
කීමක්.
අප කියනවා පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි කියලා. හැබැයි, ෙම්
සංකල්පය වැරැදියි. අප හුඟක් ඉස්සර ෙද්ශපාලන විද ාව ඉෙගන
ගන්න ෙකොට එෙහම තමයි ඉෙගන ගත්ෙත්.
අද එෙහම එකක් ෙලෝකය පිළිගන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙවන් එෙහම පිළිගන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 4වන ව වස්ථාව ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 4 (අ) අනුව වස්ථාවට අනුව ජනතාවෙග්
ව වස්ථාදායක
බලය
සම්බන්ධෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුව
උත්තරීතරයි; ස්වාධීනයි. ෙදවනුව, 4 (ආ) අනුව වස්ථාවට අනුව
රෙට් ආරක්ෂාව ඇතුළුව ජනතාවෙග් විධායක බලය
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු විධායකය උත්තරීතරයි.
ෙවන කාටවත් එයට මැදිහත් වන්න බැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ඔව්. ෙමොකද, විධායකය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ බලය
ෙමොකක්ද කියා තීන්දු කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. අධිකරණය
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ බලය අධිකරණයට ෙදන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. ඒ නීතිය හැදීමයි. පාර්ලිෙම්න්තුව නීති හදන
නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි. නීතිය හදලා අධිකරණයට
දුන්නාට පස්ෙසේ, ෙම් විධියටයි නීතිය කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑය
කියලා විධායකයට බලය ෙදන ෙකොට ඒ විෂයයන් සම්බන්ධෙයන්
ඒ ෙගොල්ලනුත් උත්තරීතරයි. හැබැයි අපි පිළිගන්නවා, ඒක
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නම් ඒ සඳහාත් පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය
තිෙබනවාය කියලා. හැබැයි දීලා තිෙබන බලය කියාත්මක
කිරීෙම්දී ඒ ෙගොල්ෙලෝ උත්තරීතරයි. අවසානෙය්දී ජනතාවෙග්
පරමාධිපත ය උත්තරීතරයි. ජනතාවෙග් පරමාධිපත ය එක
ආයතනයකට දුන්ෙනොත්, ඒ තුළින් ඒකාධිපතියකු නිර්මාණය
වනවා. ඒක වළක්වන්න තමයි Baron de Montesquieu 1700
ගණන්වල ෙවස්ට්මින්ස්ටර් ආකෘතිය අරෙගන separation of
power concept එකක් ෙලෝකයට දුන්ෙන්. එය පිළිෙගන තමයි
බලතල ෙබදීෙම් න ාය අනුව අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදලා
තිෙබන්ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have one more minute.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(The Hon. Dilan Perera)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

ගරු ඇමතිතුමනි, එදා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය් ෙගනාපු දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය
පිළිබඳ නඩුව දිනුෙව් ඔය තර්කය ඉදිරිපත් කරලා තමයි.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

අපි නීතිඥවරු විධියට තර්ක කරනවා. නමුත් මා ෙමතැන කථා
කරන්ෙන් නීති තර්කයක් ෙනොෙවයි. අර කියමනක් තිෙබනවා
ෙන්, “Judges have to be consistent, but not the lawyers”
කියලා. හැබැයි එෙහම නීති තර්කයක් ෙනොෙවයි, මා ෙමහිදී
ෙගෙනන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි කියා තිෙබනවා.
හැබැයි මා දැන් ෙම් කියන කථාවත් ඒ නඩු තීන්දුවට සමාන
ෙවනවා; ගැළෙපනවා. එදා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය ෙගෙනන ෙවලාෙව් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන්
විධායකයට දීලා තිෙබන උත්තරීතර බලය කප්පාදු කරන්න
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලයක් නැහැයි කියලා තර්ක කළ බව මට මතක්
වුෙණ් ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වාට පස්ෙසේයි. අපි ඒ
තර්කය ඉදිරිපත් කළාම ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එය පිළිගත්තා. ඒ
එක්කම ජනතාවෙග් පරමාධිපත
බලය තුළින් පත්වන
විධායකයට බලය දීලා තිෙබනවා, ජනතාව ෙවනුෙවන් අධිකරණ
බලය කියාත්මක කිරීම සඳහා අධිකරණ පත් කරන්න. එතෙකොට
නීතිෙය් අර්ථ නිරූපණය කිරීම අතින් ගත්තාම අධිකරණය
උත්තරීතරයි. ඇත්තටම ෙම් ආයතන තුනම උත්තරීතරයි, තම
තමන්ෙග් විෂය ක්ෙෂේතය තුළ. එම නිසා තමයි -

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පාර්ලිෙම්න්තුව අවසන්-

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

Sir, give me five more minutes, please.
අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන කාරණය ෙම් රෙට් ජනතාව
පිළිගත්තාද, නැද්ද කියන පශ්නයකුත් තිෙබනවා. පසු ගිය දිනෙය්දී
ශියානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් විශාම ගැනීෙම් උත්සවයට
අෙප් රෙට් පහළ අධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරුන් 130ෙදනකුට
වැඩි පමාණයක් පැමිණ තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට 180ෙදනකු,
190ෙදනකු විතර පැමිෙණන්න ඇති. එපමණ පමාණයක් පැමිණ
තිෙබනවා. ෙමොකද, අවශ තාවක් විධියට අධිකරණය පැත්ෙතනුත්
ඒ කාරණය පිළිගැනීමට ලක් ෙවලා තිෙබන නිසායි.
දැන් බලන්න. දැන් සති ෙදකකට කලින් නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවුරුදු 30ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්ෙතන් විශාල
උත්සවයක් පැවැත්වූවා, ආසියාෙව්ම නීතිපතිතුමන්ලා ෙගන්වා.
එම උත්සවයට සහභාගි වීම සඳහා ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාට
ආරාධනා පතයක් යවා තිබුණා. නමුත් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව
තීන්දු කළා, එම ආරාධනාව cancel කරන්න. එය අපි කියලා කළ
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ ගැන අපට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අපිත්
ගිෙය් ආරාධිතයන් විධියටයි. එවැනි තත්ත්වයක් අග විනිසුරු
තනතුරකට උදා වන ෙකොට, රටක අධිකරණ කමය ෙගන යන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?
අනික් කාරණය ෙමයයි. අපි දින 100 වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත්
කළා. එහි 94වන කාරණය හැටියට සඳහන් කර තිෙබනවා, වැරැදි
විධියට ශිරානි බණ්ඩාරනායකට අහිමි කරපු ඒ තනතුර ආපසු
ෙදනවාය කියලා. ජනතාව එයට අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා. අෙප්
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා, දින 100 වැඩ පිළිෙවළට
සම්පූර්ණ සහාය ෙදනවා, එය කියාත්මක කරන්නය කියලා. ඒ දින
100 වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙකොටසක් තමයි ෙම් කාරණය. එම නිසා
ඔබතුමන්ලාත් ෙමයට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙමය වැරැදි

405

2015 ෙපබරවාරි 02

විධියට අර්ථ කථනය කරනවා ෙනොෙවයි. ෙම් කාරණයත් දින 100
වැඩ පිළිෙවළ තුළ තිබුණා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා -මා ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් කියන්ෙන් නැහැ- රජෙය්
ෙජ ෂ්ඨ නීතිඥවරයකු විධියට විශාම ගිය බව. ඒ විශාම ගිෙය්, අඩු
ෙසේවා කාලයකින් විශාම යා හැකි බවට ඒ කාලෙය් ෙජෝන්
ෙසෙනවිරත්න හිටපු ඇමතිතුමන්ලා නිකුත් කළ circular එක
යටෙත්යි. එතෙකොට ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා විශාම ගියා. විශාම
ගිය ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා නීතිපති විධියට ආපසු ෙසේවයට
එනවා. එෙහම විශාම ගිය අයට ආපසු ෙසේවයට එන්න බැහැයි කියා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නඩු තීන්දුවකුත් දීලා තිෙබනවා. ඒක තමයි
රෙට්, ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක තිෙබන නීතිය. ඒ ෙගොල්ලන්ට
ෙකොන්තාත් පදනම මත ෙසේවයට එන්න පුළුවන්. නමුත්, ස්ථිර
තනතුරකට එන්න බැහැ. SSC විධියට විශාම ගිය ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්මයා නීතිපති විධියට ආපහු රස්සාවට එනවා. ඇවිල්ලා
ෙදෙවනි වතාවට විශාම යනවා. ඊට පස්ෙසේ අගවිනිසුරු විධියට
එනවා තුන්ෙවනි වතාවට. ඊට පස්ෙසේ එතුමා ආපහු තුන්ෙවනි
වතාවටත් විශාම යනවා. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේද ඒ විධිෙය් කමයක්
තිෙබන්ෙන්? ඒ විධිෙය් කමයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි
කාටවත් අනුමත කරන්න පුළුවන්ද? ෙම්ක මහා බරපතළ
පශ්නයක්.
අෙප් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා මට යම් සිද්ධියක් කිව්වා,
ෙකොළඹ උසාවිෙය් අංක 05 අධිකරණෙය් මෙහේස්තාත්තුමන්ට
අනවශ බලපෑමක් කරලා, සිද්ධියක් වුණාය කියලා. තවත්
කවුරුන් ෙහෝ ඒ ගැන කිව්වා. ඇත්තටම අපි ඒ සිද්ධිය දන්ෙන්
නැහැ. අපි එතැනදී කිසිම ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක් කරලා නැහැ.
මම ඒ සිද්ධිය දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒ කාරණය මතු කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ
පරීක්ෂණයක් කරලා, ගත යුතු හැම නීති පියවරක්ම අරෙගන අපි
ඔබතුමන්ලාට දැනුම් ෙදනවා. මින් ඉදිරියට යමක් කරන විට අපි
ඔබතුමන්ලා සමඟ සාකච්ඡා කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මම හිතනවා, මම විශ්වාස කරනවා, පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත
කිරීමට සහ යහ පාලනය ඇති කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
අපට විතරක් අෙප් රෙට් ජනතාව දීපු mandate එකක් ෙනොෙවයි
ෙම්ක කියලා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා විධියට,
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා විධියට ඉදිරිපත්
වුණ ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට කතිරයට ගහන විට ජනතාව ඒ mandate එක
ඔබතුමන්ලාටත් දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණාවලදී අපි
කවුරුත් එකට එකතු ෙවලා යා යුතු ගමනක් තිෙබනවා. නැත්නම්
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් සියලුම අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත්
ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට යම් යම් ෙචෝදනාවලට, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් ෙවන්න පුළුවන්- ෙපොලීසිෙයන් පශ්න
කරන්න පුළුවන්, අත් අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. රෙට් නීතිය
කියාත්මක වීෙම්දී ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමකින් ෙතොරව ඒවා සිද්ධ
ෙවනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙදොස් කීම
වැරදියි. ඒක අෙප් පැත්ෙත් අය සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න පුළුවන්,
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් අය සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න පුළුවන්.
රෙට් නීතිය කියාත්මක කිරීමත් යහ පාලනය තමයි. රෙට් නීතිය
කියාත්මක කිරීම පජාතන්තවාදය තමයි. නමුත් ෙද්ශපාලන
මැදිහත්වීමකින් ෙපොලඹවලා, පළිගැනීෙම් ෙච්තනාවකින් එෙහම
කරනවා නම් වැරැදියි කියලා අපි පිළිගන්නවා. එෙහම ෙදයක්
තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙචෝදනා කරන්න ඔබතුමන්ලාට අයිතියක්
තිෙබනවා.
වාද විවාදවලදී අෙප් හිත් රිදුම්, අමනාපකම් ඇති ෙවන්නට
පුළුවන්. අපි ඒවා ඔක්ෙකෝම පෙසක තියලා ජනතාවෙග් අභිලාෂ
ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා දින 100 වැඩ පිළිෙවළට යමු කියලා මම
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ඉතා කරුණාෙවන් ඔබතුමන්ලාට ආරාධනා කරනවා. අෙප් රෙට්
යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය ඇති වුණාට පසුව, ආපසු ජනතාව
තමයි තීන්දු කරන්ෙන් කවුද එතුමන්ලාෙග් පාලකෙයෝ ෙවන්න
ඕනෑ කියලා. ඒ අයිතිය අපි ජනතාවට ෙදමු. ජනතාවෙග්
තීන්දුවලට අපි ගරු කරමු; හිස නමමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එතුමාෙග් සංකල්පය ඉතාම ෙහොඳයි, ඒ නිසා තමයි අපිත් උදවු
කරන්ෙන්. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය
ෙද්ශපාලනඥයන් සහ සමහර මැති ඇමතිතුමන්ලා ෙම් තත්ත්වය
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අෙප් පාක්ෂිකයන්ට හිරිහැර කරන විට, වත්තල පාෙද්ශීය සභාවට මැරෙයෝ ඇවිල්ලා පහර ෙදන විට- අපට
අමාරු ෙවනවා ඔබතුමන්ලාට සහෙයෝගය ෙදන්න. ෙමොකද, අපි
අෙප් පාක්ෂිකයන්ෙග් හඬට, ඔවුන්ෙග් දුකට හා ෙව්දනාවට සවන්
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පාෙයෝගිකව අපට ෙද්ශපාලනෙය්දී යම් යම්
අමාරුකම් ඇති ෙවයි, ෙම් තත්ත්වය දිගටම ගිෙයොත් කියන
කාරණය මම මතක් කරන්නට කැමැතියි.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

මම ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු ගිය
දවස්වල බණ්ඩාරගම පෙද්ශෙය් අෙප් මන්තීතුෙමක් සම්බන්ධවත්
ඒ විධිෙය් පශ්නයක් මතු වුණා. ආරක්ෂක ඇමති විධියට කිසිම
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව තීන්දු තීරණ ගන්න බලය
ජනාධිපතිතුමාට තිබුණා. එතුමා ඒ විධියට තීන්දු තීරණ ගත්තා;
නීතිය කියාත්මක කළා. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළ වත්තල
පෙද්ශෙය් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයනුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නීතිය
කියාත්මක කරන්න මැළි ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මට විශ්වාසයක්
තිෙබනවා. නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී අපි එතුමාට බාධා
කරන්ෙන්ත් නැහැ. රෙට් ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට
කරන්න, රෙට් නීතිය කියාත්මක විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස
කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටිනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ජනාධිපතිතුමා ගැන අපට අවිශ්වාසයක් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව
අපි දැන්වූ අවස්ථාෙව්දී එතුමා යම් යම් පියවර ගත්තා. නමුත්
පාෙද්ශීය සභාවට දවල් ගිහින් අමු අමුෙව් ෙම් විධියට පහර දුන්
අයට දවසින් ඇප දුන්නා. ඒ අයට දවසින් ඇප දුන්නා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, මම පිළිගන්නවා. ඒ විධිෙය්
අවාසනාවන්ත සිද්ධි ෙදක තුනක් වුණා. මෙග්
මහරගම
ආසනෙය්ත්, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග්
කඩුෙවල ආසනෙය්ත් විපක්ෂෙය් අයෙග් හිත රිෙදන ෙද්වල්
වචනයකින්වත් කියන්න අපි ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. අපි හැම
පක්ෂවලටම ඡන්දය දුන්නු ජනතාව, අෙප් දරුෙවෝ විධියට
ආරක්ෂා කළා. ඔබතුමන්ලාට ෙසොයලා බලන්නට පුළුවන් අෙප්
ආසනවල තත්ත්වය. අපි වචනයකින්වත් හිරිහැර කරන්න
දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අපි දැන් ඒ පතිපත්තිෙයන් ඈත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපිට ඕනෑ සියලු ෙදනාම රැක ගන්නයි.
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ලිපිය:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட க தம் :
Letter tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව අ. භා. 8.45 ට, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015
ෙපබරවාරි 05 වන බහස්පතින්දා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
பி.ப. 8.45 மணிக்கு பாரா மன்றம் அதன
இன்ைறய
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 ெபப் வாி 05, வியாழக்கிழைம பி.ப. 1.00
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned at 8.45 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 05th
February, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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හැන්සාඩ් වාර්තා ෙකොළඹ 5 කිරුළපන මාවෙත් රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන
කාර්යාංශෙයන් මිල දී ගත හැක.

ஹன்சாட் பிரதிகைள ெகா ம் 5, கி லப்பைன மாவத்ைதயி
அரசாங்க ெவளியீ கள் அ

வலகத்தில் பணம் ெச

ள்ள அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின்
த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.
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