
 

ගරු කථානායකතුමනි, 

 

ක ොෂඹ දිව්ත්රික්  ඳාර්ලිකේන්තු මන්ත්රී, රවී  රුණානාය  ලන මාකේ  ලරප්රවාද  ඩවීම 

වේබන්දකයන් ව ප්ර ාය කමම ගරු වභාල ශමුකේ ඉදිරිඳත් කිරීමට අලව්ථාල  වවා දීම 

පිළිබල මා ඳෂමු ක ොට ඔබතුමාට ව්තතිය පිරිනමනලා.  

 

2015 ජනාලාරි 8 දා සිට, අකේ ශදලත් තුෂ රැේ දුන්නා කොකු සිහිනයක්. ඒ තමයි, 

වේමුතිලාදය ශා යශඳානය වථ්ාපිත ක ොට කේ රටට අහිමිව ප්රජාතන්්රලාදය වශ 

වංහිඳියාල, ව්ථාපිත  ර,  ආර්ථි  වශ වමාජීය වංලර්ධනය  ඩිනමින් බාදීම. ඒ 

කලනුකලන්  2015 ජනලාරි 8 ලනදා  අඳ විසින් නල ජනාධිඳතිලරයකුත්  නල රජයකුත් 

පිහිටුලා ගත්තා. අනතුරුල 2015 ලවකර් වේමුති ආණ්ඩුලක් පිහිටුලා ගත්තා.  

 

නමුත්  ණගාටුලට ලකේ  ලවර 3  ට ඳසු ඳටු කේඳාන අරමුණු වශ කනොමග යැවීේ 

නිවා එම සිහිනය  අලාවනාලන්ත කව අද ලන විට දිය වී යන බලක් අඳට ශැකෙනලා.  

 

ඒ එක් ම වේමුතිලාදය ශා යශඳානය පිලිබ අතිය වි්ලාව  රන වශ, ඒ කලනුකලන්  

කඳනී සිටින පුේගකයක් කව, ඒ සිහිනය යථාර්ථයක්  ර ගැනීමට අලවානය කතක් 

වටන්  රන අකේක්ාකලන් යුතුලයි  මම අද කේ ප්ර ාය සිදු රන්කන. 

 

කිසිවලකුට ඳශරදීම මවේ අවේක්ාල වනොවලයි 

 

ආන්කදෝනාත්ම  බැඳුේ ර සිදුවීම නිවා මා තරේ චරිත ඝාතනයට වශ අඳශාවයට ක්ව 

ක කනක් කේ කේඳාන ක්කේ්රකේ නැශැ. ඒ නිවාම මට මකේ නිර්කදෝෂීභාලය ඔේපු 

කිරීමට ඳැශැදිළි අයිතියක් තිකබනලා. එකශත් කේ ප්ර ාය තුලින් කිසිකලකුටලත් ඳශර 

දීමට මා තුෂ අදශවක් නෑ.  මට එල්වී තිකබන කචෝදනා වේබන්ධකයන් මකේ ඳැත්කත් 

තිකබන වතයලාදී බල ඔේපු  රන්නට මම කමය අලවථ්ාලක්  ර ගන්නලා. 



 

මට ක ොතරේ අලාද නැගුලත් ඒලාට මුහුණදීමට තරේ මට ක්තිය තියනලා. ඒ වතයකේ 

ක්තියයි. වාධාරණත්ලකේ වශ යුක්තිකේ ක්තියයි. 

  

ඇතැේ විට ං ා ඳාර්ලිකේන්තු ඉතිශාවකේ කමලැනි ලරප්රවාද  ඩ වීමක් වේබන්ධල,  

ඳාර්ලිකේන්තුලට ඳැමිණිලි  රන ප්රථම  අලවථ්ාල කමය කලන්න පුළුලන්. 

 

යශඳානය කලනුකලන් කඳනී සිටි, ඒ කලනුකලන් ශැමවිටම වටන්   මා, කේ සිදුවීේ 

දාමකේ දරුණු වශ වැෂසුේ වශගත  කේඳාන ඉක් ය බලට ඳත්ල තිකබනලා.   

 

මට කේ අලව්ථාකේ අකේ ජන ලශකර් එන ප්රවථ්ා පිරුක් සිහිකලනලා. - "ලැටත් නියරත් 

කගොයේ  ානේ  ාට ඳලවන් ඒ අමාරුල ? "  

 

ලාර්තාල එනකල් බාවගන හිටිවය  

 

ගරු  ථානාය තුමනි,   

 

කමම ක ොමිවකේ  ටයුතු ලට මාකේ නම ඳැටලුනු දලකවේ සිට කමම ක ොමිවකේ ලාර්තාල 

එළිදකින තුරු මම සිටිකේ කනොඉලසිල්කන්.    

 

ජනාධිඳතිලරයා විසින් ප්ර්නගත බැඳුේ ර ගනුකදනුල වේබන්ධල විමර්නය කිරීම වශා 

ජනාධිඳති ක ොමිවම ඳත් රනු ැබුකේ 2017 ජනලාරි 27 ලනදා. ඳසුල එම ක ොමිවම මාව 

10   ඳමණ  ායක් සිදු ෂ විමර්න ලලින් ඳසුල ව ව්  ෂ ලාර්තාල,  2017 

කදවැේබර් මව 30 ලන දින ජනාධිඳතිලරයා කලත බාර කදනු ැබුනා.  

 

පිටු දශව් ගණනකින් යුත් කේ ක ොමින් වභා ලාර්තාල දින තුනක් ලැනි ක ටි  ාය දී,  



අලුත් අවුරුද දලව් ල, කේ්ඨ  නිධාරීන්කගන් යුතු  මිටුලක් විසින්,  ෂබකයන් ලකේ,  

පිටු තුන ට වාරාං  ර, ජනාධිඳතිලරයාට බාදීමට  ටයුතු  ර තිකබනලා. 

 

එම ලාර්තාල ඇසුකරන් 2018 ජනලාරි මව 3 ලන දින ජනාධිඳතිලරයා මාධය ඔව්කවේ විකේ 
ප්ර ායක්  රනු ැබුලා.  අද මා කේ සිදු රන ප්ර ාය වශාත් මුලි  ඳදනම ලන්කන් 
එම ප්ර ායයි. 

 

ජනාධිඳතිකේ ප්ර ාය  

 

එම  ප්ර ාකයහි කමකවේ වශන් කලනලා. 

 

"ඇකෝසියව් ඳවුට අයත් වශ ඔවුන්කේ ඳානයට නතුල තිබු කලෝල්ට් ඇන්ඩ් කරෝ 

වමාගම විසින් කඳන්ට්ශවුව් තට්ටු නිලව ට කුලිය කගවීම පිළිබල හිටපු මුදල් අමාතය   

රවී  රුණානාය  මශතා කලත ලගකීම ලාර්තාකේ වදශන් කලනලා. ඔහුට විරුද්ධල 

අල්ව ්ශා දුණ ඳනත යටවේ නඩු ඳැලරිය යුතු බලේ දණ්ඩ නීති වංේරශය යටකත්  

ක ොමින් වභාලට ඔහු අවේය  වාක්ෂි දීම වම්බන්දවයන් නඩු ඳැලරිය යුතු බලේ  කමම 

ලාර්තාකේ වදශන් කලනලා." 

 

වම්වක් කියන්වන් මට විරුද්ධල නඩු ඳැලරිය යුතු බලක්. 

 

ඒේ ඳසුල අඳට ැබුණු ලාර්තාවේ වශන් ලන්වන්, ලැරැද්දක් සිදුවලා තියනලාද කියා 

අදාෂ ආයතන මඟින් වවොයාබා, එවවේ ලැරැද්දක් වවොයා ගතවශොේ ඳමණක්, අදාෂ ක්රියා 

මාර්ග ගන්න කියයි. 

 

කේ  පුදුම තත්ත්ලයක්. ශරියට ක්රි ට් ලදී ලයිඩ් ඳන්දුලක් එලපු කලාල  පිති රුලා එය 

නිදැල්කල් යාමට ඉඩ ශරිේදී විනිසුරුලරයා පිති රුලාල දැවී ගිය බලට තීන්දුලක් දුන්නා 

ලකේ. 

 



මට අලවර කදන්න, ඒ ගැන ඳැශැදිළි  රන්න. 

 

වමම ලාර්තාල බැලීවම්දී ඉතාමේම ඳැශැදිළියි, බැඳුම්කර ගනුවදනුලට මාල වම්බන්ධකර 

දියේ කෂ මාධය වමවශයුම වැෂසුම් වශගත කුමන්ත්රණයක් බල.  

 

බැදුේ ර ගනුකදනුලදී මා මුදල් ඇමති කව  ටයුතු  රමින්  රාජය බැංකු ලට උඳකදව් 

දීකමන් රජයට විා ඳාඩුලක්   බලට වමශර කේඳා යින් වශ ඇතැේ මාධය  විසින් 

විා ප්රචාරයක් කගන ගියා.  

 

වකොමිවම කියන්වන් වලනේ කතාලක් 

  

නමුත් ක ොමිවම කියන්කන වේපුර්ණ කලනව්  තාලක්. 

 

මම එම ලාර්තාකේ, පිටු අං   838 කලත ඔබකේ අලධානය කයොමු  රනලා. එහි කමකවේ 

වශන් ලනලා. 

 

We have earlier, concluded that, in view of the undesirably high Yield Rates which 

then prevailed, it was reasonable and justifiable for Hon. Ravi Karunanayake, 

MP, the then Minister of Finance, to wish to bring these Yield Rates down at these 

Treasury Bond Auctions. We have also taken the view that, since successive 

Governments have been known to use the state-owned People’s Bank, National 

Savings Bank and Bank of Ceylon to implement some policy measures and it is not 

per se irregular for a Government to do so, we cannot find fault with Hon. Ravi 

Karunanayake, MP, the then Minister of Finance for convening these meetings 

and giving the aforesaid instructions to the three State Banks. 

 

වම් මගින් මුදල් ඇමති වව  වමම අනුඳාත අඩු කිරීම වාධාරණ ශා නිේයානුකු බල 



වකොමිවම පිළිවගන තිවබනලා.  

 

it was reasonable and justifiable for Hon. Ravi Karunanayake, MP, the then 

Minister of Finance, to wish to bring these Yield Rates down at these Treasury 

Bond Auctions.  

 

මීට වඳර තිබ රජයන්ද ප්රතිඳේතිමය වව කර ඇති බල වකොමිවම තලදුරටේ පිළිවගන 

තිවබන බැවින් මවේ ලරදක් වනොමැති බල වකොමිවම තශවුරු කර තිවබනලා. 

 

to implement some policy measures and it is not per se irregular for a Government 

to do so, we cannot find fault with Hon. Ravi Karunanayake 

 

ඒ ලවේම මුදල් ඇමති ශැටියට මම මශ බැැංකුලට උඳවදව් දුන් බලටේ පුළුල් ප්රචාර වගන 

ගියා. අද වකොමිවම වම් සියල් ේරතික්වේඳ කර තිවබනලා. 

 

මම එම ලාර්තාකේ, පිටු අං   838 කලත ඔබකේ අලධානය කයොමු  රනලා.  

 

However, we have also earlier concluded that, there is no evidence before us 

which suggests that, Hon. Ravi Karunanayake, MP or the Ministry of Finance 

advised the CBSL that the aforesaid instruction had been given to the three State 

Banks. 

 

ඉශත ලාර්තාල අනුල  මා  වශෝ මුදල් අමාතයැංය  වම් ගනුවදනු ලදී මශ බැැංකුලට  

උඳවදව් දුන් බලට කිසිදු වාක්ෂියක් වනොමැති බල වකොමිවම පිළිවගන තිවබනලා.   

 

ගරු  ථානාය තුමනි,  



 

එම ලාර්තාවේ  මශ බැැංකුල වශ බැඳුම්කර ගනුවදනුල මාවේ යටවේ ක්රියාේමක  ලන වශෝ 

මවේ බඳෑම යටවේ ඇති ආයතනයක් වනොලන බල පිළිවගන තිවබනලා.  

 

නීතිඥලරුන්වේ නිගමන 

 

ඒ ලකේම කමම ලාර්තාල ඳරිශීනය කිරීකමන් අනතුරුල මකේ උගත් නීතිඥයන්   ඳශත 

දැක්කලන නිගමන ලට එෂඹ තිකබන බල මට දැන්වුලා. 

 

1.ඳර්වඳචුලල් ට්වරරීව් වශෝ වලනේ අයකුට බෑදුම්කර මිදී ගැනීම ශා විකිණීම මගින්  

ාභ ැබීම වම්බන්ධවයන්  මවේ කිසිඳු වම්බන්ධතාලයක් වනොමැති බල බැඳුම්කර 

වකොමිවම තශවුරු කර ඇති බල 
 

2.මශ බැැංකුල විසින්   බෑදුම්කර විකිණීම ශා/වශෝ ප්රාථමික වලවෂඳුන් විසින් බෑදුම්කර 

මිදී ගැනීවම්දී කිසිඳු ආකාරයක නීති විවරෝධී ශා/වශෝ නුසුදුසු ක්රියාලක මා නිරත වී 
ලරදකරුලකු වී ඇති බල කිසිදු වාක්ෂියක් බැඳුම්කර වකොමිවම ලාර්තා කර වනොමැති බල 

 

 

වකොමිවවම් නිර්වද්  

 

ගරු  ථානාය තුමනි,  

 

දැන් මම කයොමු කලන්නේ කේ ලාර්තාකේ නිර්කේ කලත. 

 

 ක ොමින් ලාර්තාකේ ඳරිච්කේද 33 තිකබන්කන්  නිර්කේ. පිටු අං  921 සිට 922 දක්ලා 

නිර්කේ 30ක් දක්ලා තිකබනලා. ඉන් නිර්කේ අං  24 ශා 25 එනේ පිටු අං  920 වශ  

921 මා ශා වේබන්දයි. එය ඉංග්රීසි භාාකලන් දක්ලා තිකබනලා. 



 

 රුණා ර ඔබ ඉදිරිකේ ඇති ලාර්තාකේ පිටු අං  920 – 921 හී ඇති නිර්කේ අං  24 

බන්න. 

 

As stated earlier in Chapter 24, we recommend that, the Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption should consider whether Hon. Ravi 

Karunanayake, MP, while he was Minister of Finance, derived a substantial benefit 

from the Lease Payments made by Walt and Row Associates (Pvt) Ltd [which is an 

Associate Company of Perpetual Treasuries Ltd and which is owned and controlled 

by the same persons who own and control Perpetual Treasuries Ltd] for the lease 

of apartment occupied by Hon. Ravi Karunanayake, MP and his family and, if so, 

determine whether appropriate action should be taken against Hon. Ravi 

Karunanayake, MP, under the Bribery Act; 

 

කමම නිර්කේකේ  සිංශ භාාලට  රන ද දිවුරුේ ඳරිලර්තනය මා දැන් කියලනලා. 

 

24 ලැනි ඳරිච්කේදකේ  ළින්   ප්ර ා  ර ඇති ඳරිදි, ගරු මන්ත්රී  රවී  රුණානාය  මුදල් 

ඇමතිලරයාල සිටියදී, ඔහු වශ ඔහුකේ ඳවු ඳදිංචිල සිටි නිලාවය වශා බදු මුදල් කගවීම 

ඳර්කඳචුලල් කෙරීව්  වමාගම හිමි වශ ඳානය  රන පුේගයින්ටම අයත් අනුබේධිත 

වමාගමක් ලන කලෝල්ට් වශ කරෝ ඇකවෝෂිකේට්ව් (කඳෞේගලි ) වමාගම විසින් සිදු කිරීම 

මගින් ගරු රවී  රුණානාය  මන්ත්රීලරයාට  වැකිය යුතු ප්රතිාභයක් අේ වවේ දැයි 

අල්ව ්වශෝ දණ වචෝදනා විභාග කරන වකොමින් වභාල වකා බැලිය යුතු බලට අඳ 

නිර්කේ  ර සිටින අතර, ගරු රවී  රුණානාය  මන්ත්රීලරයාට එලැනි වැකිය යුතු 

ප්රතිාභයක් අේ වවේ නම්, අල්ව් ඳනත යටකත් ඔහුට එවරහිල සුදුසු පියලර ගත යුතුදැයි 

තීරණය  රන කවට ද නිර්කේ  ර සිටිමු. 

 

කමතැනදී කියා තිකයන්කන Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption should consider Hon. Ravi Karunanayake, MP, while he was Minister 

of Finance, derived a substantial benefit ශා if so, determine whether appropriate 

action should be taken කියා. කමතන නඩු දාන්න කියා නෑ. 



 

ඔබතුමන්ාට කශොටම ඳැශැදිළියි කේ  රන ද කුමන්්රණය. කේකක් ක ොකශද කියා 

තිකයන්කන් අල්ව් ශා දුණ කචෝදනා මත මට විරුේධල නඩු ඳලරන්න කියා. කේලා 

වැෂසුේ වශගත කේඳාන කුමන්ත්රණ. නින්දා වශගත කුමන්්රණ. මාල කේඳාන 

ලකයන් ඝාතනය  රන්න ගත්ත උත්වාශයක්. 

 

ඊෂඟ කාරණය ඊටේ ලඩා භයානකයි 

 

ඒ විතරක් කනකලයි, ඊෂෙට තියන  ාරණය ඊටත් ලැඩිය භයාන යි. 

  

පිටු අං  922 ඉංග්රීසි භාාකලන් තිකබන නිර්කේ අං  25 මම දැන් කියලනලා. 

 රුණා ර ඒ පිටුල බන්න. 

 

As stated earlier in Chapter 24, we also recommend that, the Hon. Attorney 

General and other appropriate authorities consider whether some of the 

evidence given by Hon. Ravi Karunanayake, MP before us is shown to have been 

incorrect and, if that is the case, whether Mr. Karunanayake should be prosecuted 

under Section 179 and/or Section 188 of the Penal Code or other relevant provision 

of the Law, read with Section 9 of the Commissions of Inquiry Act No. 17 of 1948; 

  

කේ නිර්කේ අං  25 හී  සිංශ භාාලට  රන ද දිවුරුේ ඳරිලර්තනය මා දැන් 

කියලනලා. 

 

24 ලැනි ඳරිච්කේදකේ  ළින් ප්ර ා  ර ඇති ඳරිදි, ගරු රවී  රුණානාය  මන්ත්රීලරයා 

අඳ ඉදිරිකේ බා දුන් වාක්ෂිලලින් වමශර වාක්ෂි වවදොව ්වහිත බලට වඳනී යන්වන් දැයි 

ගරු නීතිඳතිලරයා වශ අවනකුේ අදාෂ බධාරීන් වකා බැලිය යුතු බලට අඳ නිර්කේ 

 ර සිටින අතර, එම වමශර වාක්ෂි වවදොව ්වහිත බලට වඳනී යන්වන් නම්, දණ්ඩ නීති 

වංග්රශකේ 179 වශ/කශෝ 188 යන කේද අනුල කශෝ අන් කිසියේ නීතිමය ප්රතිඳාදන, වශ 



1948 අං  17 දරන විමර්න ක ොමින් වභා ඳනකතහි 9 ලැනි කේදය කශෝ යටකත් 

 රුණානාය  මශතාට එකරහිල නීතිමය පියලර ගත යුතුදැයි තීරණය  රන කවට ද 

නිර්කේ  ර සිටිමු. 

 

නඩු ඳලරන්න කියා නෑ 

 

කමහිදී කියා තිකයන්කන Attorney General and other appropriate authorities 

consider whether some of the evidence given by Hon. Ravi Karunanayake, MP 

before us is shown to have been incorrect and, if that is the case, whether Mr. 

Karunanayake should be prosecuted. ඒ කියන්කන් නඩු ඳලරන්න කියා කනකලයි. 

 

එකශනේ කේ  ඊට එශා ගිය කුමන්්රණයක්. 

 

ජනාධිඳතිතුමාට ලියා දුන්න ප්රකාවේ කියවලනලා අවතය වාක්ෂි දීම වම්බන්ධවයන් 

මට නඩු ඳැලරිය යුතු බල. ශැබැයි ලාර්තාවේ කියන්වන අවතය වාක්ෂි දීපු බලක් වනොවලයි. 

වාක්ෂි වවදොව ්යැයි නීතිඳතිලරයා වශ අවනකුේ බධාරීන් වකා බැලිය යුතු බලට 

නිර්වද් කරන බලේ එම වමශර වාක්ෂි වවදොව් වහිත බලට වඳනී යන්වන් නම් මට 

එවරහිල නීතිමය පියලර ගතයුතු දැයි තීරණය කෂයුතු බලය. 

 

එකවේනේ අන්තිකේදී කේ ක ොමිවකේ මට අදාෂ ප්ර්නය ට ඇත්කත් මකේ දියණිය සිය 

වමාගම කලනුකලන්  කුලියක් කගවීම පිණිව බා කගන ආඳසු කගලපු රුපියල් මිලියන 11 

ගැන ඳමණයි.  

 

ඉන්න දැන් මං ඒ ප්රන්යත් විවා කඳන්ලන්න. 

 

මා කේ ගරු වභාකේ අලධානය කයොමු රනලා, ඳරිච්කේද 24 ට. එහි පිටු අං   827 ට. 



 

කලෝල්ට් ඇන්ඩ්  කරෝ අකවොසිකයට් වමාගමට මාකේ ඳවු විසින් මුදල් ප්රතිපුර්ණය ( 

reimbursement)   බල, එනේ  බා ගත මුදල් ආඳසු කගව බල මා ශට ඔේපු කිරීමට 

කනොශැකි ව බල, එනේ කිසිදු වාක්ෂියක් කඳන්නීමට  කනොශැකි ව බල.(Mr. 

Karunanayaka did not produce any evidence to show that any reimbursements 

had…) ක ොමිවේ  ලාර්තාකේ පිටු අං  827 හි දක්ලා තිකබනලා. 

 

රිසිට් වඳන්නුලට බැලුවේ නෑ 

 

එකශත් පිටු අං  832 දී දක්ලා ඇති ඳරිදි මකේ පිලිතුකර්දී I got the receipt here that the 

reimbursement has taken place යනුකලන් ප්රතිපුර්ණය සිදු ව බල කඳන්ලන, රිසිට්ඳත් 

කමන්න, යනුකලන් ප්ර ා   බල ලාර්තාකේ වදශන් කලනලා.  

 

එම රිසිට්ඳත් එදා එකව ඉදිරිඳත්  ෂත් එය බැලීමට කශෝ ඒ පිළිබ තලදුරටත් 
කවොයාබැලීමට කිසිඳු උත්වාශයක් එදා තිබුකණ් නෑ.  
 
 
මං දන්කන නෑ ඒ ඇයි කියා. ඒ ක ොකශොම වුනත් අදාෂ රිසිට්ඳත් ඉදිරිඳත්  රන විට ඒ 

ගැන කනොවෂ ා දැන්  කමකව කචෝදනා නැගීම  ඉතාම  ණගාටුදාය යි.    

 

 

මං දන්කන නෑ කේ ජනාධිඳති ක ොමිවම  විදිශද කියා. ඒත් ක ොමිවකේ විදිශ කේ  
නේ, මකේ දියණිය විසින් ේරතිපුර්ණය  , මා විසින් ක ොමිවම ශමුලට ඉදිරිඳත්    
රිසිට් ඳත් පිළිබ අලධානය කයොමු කනොකිරීම  නිවා මට අගතියක් ව බල වශන්  රන්න 

ඕන.  

 

අේඅඩැංගුලට ගන්න කුමන්ත්රණයක් 

 

ගරු  තානාය තුමනි, 

 

මම අවතය වාක්ෂි දුන් බලට විා මඩ ප්රචාරයක් කගන යනලා. ඒ ලකේම මාල කේ 



වේබන්ධකයන් අත්අඩංගුලට ගන්න යන බලට ජනාධිඳති  ාර්යාකේ ඇතැේ  
නිධාරීන්කේ උඳකදව් ක්රියාත්ම   ලන  කලබ් අඩවි ල ප්රලතත්ති ඳෂ රනලා. ඒලාට 
උත්තර කදනක ොට ගලා ඉලත්  රනලා. 

 

මා බැඳුේ ර ජනාධිඳති ක ොමිවම ශමුකේ කබොරු ප්ර ායක්   ෂා නේ COMMISSION 

OF  INQURIES ACT  එකක් SECTION 10 යටකත් ඒ අලව්ථාකේදීම  මට එකරහිල 

 ටයුතු කිරීමට ක ොමවාරිවල්රුන්ට ශැකියාලක් තිබුනා. මට එකරහිල වතුරු කේකයන් 

ේ ර්න  ෂ මාල අඳරාධ ාරකයක් කව ව ා ප්ර්න  ෂ නීතිඳති කදඳාර්තකේන්තුකේ 

නිධාරීන් මම කබොරු කිේලා නේ නිශඬල ඉන්න කිසිම ඉඩක් තිබුකණ් නෑ.  ඒ වශා 

දඬුලේ දීමට බයක් ක ොමිවම වතුල  තිබුනා. 

  

මට මත යි  වමශර මන්ත්රීලරු ක ොමිවම ඉදිරිකේ කබොරු වාක්ෂි දීා වමාල ගත්ත බල.  

නමුත්  මාව 5ක් ගත වී, ඊට අදාෂල කිසිදු පියලරක් කනොකගන කමකවේ මා ශට  කචෝදනා 

නැගීමට ඉඩ තැබීම කත්රුේ ගන්කන් ක ොකශොමද? ඒ  පිළිබ මා නැලතත් අලධාරණය 

 රන්කන් කේ ඉතා ඳශත්  කේඳාන කුමන්ත්රණයක් බලයි.  ාකගද කේ උලමනාල? 

 

අනිකාවේ වාක්ෂිය ලාර්තාවේ වකෝ? 

 

ඒ ලකේම ඔබට මත  ඇති, මට එකරහිල කචෝදනා ඉදිරිඳත්  ෂ  ාන්තාල ට, මකේ 

ඥාතිකයක් මරණ තර්ජනය  ෂ බල, නීතිඳති නිධාරීන් ශදිසිකයම ලකේ ක ොමිවමට 

ලාර්තා  ෂා. ඒ  වේපුර්ණ කබොරුලක්. ඒ අදාෂ පුේගයා මකේ ඥාතිකයක් කනොකලයි. 

කේ  ාරණයට මාධය ල ප්රමුතතාලක් ැබුණා. කේලා විල්ාව  රන මිනිවස්ු, මා වශ 

මකේ ඳවු පිළිබ ලැරදි චි්ර මලා ගත්තා. එය මකේ කේඳාන ජීවිතයට දැඩි අගතියක් 

ඇති  ෂා.  

 

නීතිඳති නිධාරීන්ට අතිය ලැදගේ ව එවමන්ම විාෂ මාධය වැංදර්නයක් ඇතිකර වම් 

සිද්ධිය ගැන කිසිඳු වටශනක් වම් ලාර්තාවේ වටශන් වනොවීම වමම වද්ඳාන 

කුමන්ත්රණවේ තලේ  ඳැතිකඩක්. 

 



මට සියළු කචෝදනා නැගීමට ඳාද   රගත් අදාෂ නිලව හිමි  ාන්තාලකේ වාක්ෂියටද 

මාධය  ඔව්කවේ අතිය ප්රබ ප්රචාරයක් බාදුන්නා. එයද මකේ කීර්ති නාමයට දැඩි බඳෑේ 

ඇති  ෂා.  

 

එදා මශා විා මාධය වංදර්නයක් ඳලත්ලමින්, කේ  ාන්තාලට රජකේ ප්රභූ 

ආරක් යින් 6 කදකනකු බා දුන්නා. ඒ ලකේම ඇයකේ වකශෝදරයා කලත ප්රභූ 

ආරක් යින් කදකදනකු බාදුන්නා. ඒත් යශඳානය කගන ඒම කලනුකලන්  ැඳවීේ  ර  

ඒ නිවාම බැට  මින් සිටින කේ  තා රන මා ශට කිසිඳු ආරක්කයකු බාදී නැශැ.  

 

ශරි පුදුකේ කියන්කන්, එච්චර කොකු කඝෝාලක්  රා, එච්චර කොකු ආරක්ාලක් දීා 

ගත්ත ඒ  ාන්තාලකේ වාක්ෂියත් ක ොමින් ලාර්තාකල කනොමැති වීමයි.  

 

දැන් කමතැනදී මට අශන්න ප්ර්නයක්  තියනලා. අච්චර කඝෝා  රා, ආරක් යන් 
දුන්කන්  ලැඩ ට නැති වාක්ෂිය ටද? නැත්නේ මට මඩ ගශන්න අලය  වාක්ෂි දීම වශා 
ජනතා මුදලින් ආරක් යින් දුන්නද? 

 

කේ  වේපුර්ණ ඳරවඳ්රයක්. වි තතියක්. කුමන්්රණයක්. වමාජය කනොමග යැවීමක්. කේ 

ජරා කේඳාන වංව් තතිය අපි නැති  රන්න ඕන.  

 

යශඳානයක් ක්රියාත්ම  ලන රට  එහි ප්රධාන පුරලැසියාකේ  ාර්යාකේ අනුග්රශකයන් 

කමලැනි වතයකයන් කතොර වි තති  රුණු ජනාධිඳතිතුමාකේ ප්ර ායට  ආකේ 

ක ොකශොමද? කේ ගැන අපි කශොයා බන්න ඕන.  

 

කිසියේ ඳරිලර්තන කදෝයක් ශරශා එය සිදුල තිකබනලාද? නැතිනේ කනොවැකිල් නිවා 

එය සිදුවලාද? ඒ කුමක් වුලත් කේ කශේතු එ ක් කශෝ කිහිඳයක් වුලත්, ඒ තුෂ 

ජනාධිඳතිලරයාටත් අලමානයක් වශ අඳකීර්තියක් සිදුලන බල ඉතාම ඳැශැදිළියි. පිළිගන්න 

අ මැති වුලත්, ක ොතරේ තිත්ත වලත් ඇත්ත  තාලත් එයයි. 

 



හිතා මතා කරුණු විකෘති කිරීමක් 

 

ඒ අනුල කේ වේබන්ධල මකේ අදශව කලන්කන, ජනාධිඳතිලරයා කලනුකලන් කේ ලාර්තාල 

ශැදෑර වශ ඊට අදාෂල විකේ ප්ර ාය ව ව ්ෂ   පුේගයන් හිතාමතාම ඉතා සක්මල 

 රුණු වි තති කිරීමක් සිදු ර ඇති බලයි.  

 

මා කේ බල අලධාරණය  රන්කන් හුදු හිතළුලක් කව කනොකලයි. මා කේ  ාරණයත් මතු 

 රන්කන් කශේතු ඇතුලයි. 

 

ඒ ලකේම මං වශන්  රන්න  ැමතියි, ජනාධිඳතිලරයා විසින් ක ොමිවම ඳත්කිරීමට 

අදාෂල නිකුත්  ෂ අභිනිකයෝගයට (Mandate)  අනුලත් කේ වශන්   ාරනා 

ක ොකශත්ම අදාෂ නැති බල. නමුත් මට, අදාෂ විමර්න කලනුකලන්  ක ොමිවම  ැවීමක් 

සිදු ා. එහිදී යශඳාන වේමුති ආණ්ඩුකේ නියම උරුමක් ාරයන් කව අපි ඊට 

වේපුර්ණ වශය දැක්වුලා.   

 

ඒ ලකේම නල කේඳාන වංව් තතියක් ඇති  රමින් ක ොමිවකේ  ටයුතු ලට 

බඳෑමක් ඇති කනොවීම වශා මා දැර අමාතයධුරරකයන්ද ඉල්ා අවව්ීමට  ටයුතු  ෂා. 

ඉන් ඳසුලත්  කේ කේඳාන කුමන්්රණය තුෂ මට එකරහිල විවිධ මඩ ප්රචාර, මාධය ප්රචාර 

කව ජනතාල කනොමග යලමින් දියත් වුණා. 

 

මම කියපු වබොරු වමොනලද? 

ඒ ක ොකශොම වුනත් දැන් මමත්  ැමතියි මම කියපු අවතය  වාක්ෂි කමොනලාද කියා දැන 

ගන්න. ඒ ට මට අයිතියක් තිකබනලා.  

 

ගරු  තානාය තුමනි,  

 

කේ විදිශට බන ක ොට කේ ක ොමින් ලාර්තාල ඒ ලකේම ඒ ඳදනේ  රකගන ව ව් 



 රපු ජනාධිඳති ප්ර ාය වශ එහි ඳරිලර්තන තුෂ විා ඳරව්ඳරතාලන් දකින්නට පුළුලන්. 

එහි මා වේබන්ධ තැන් ල මා කේඳාන කගොදුරක් කව ඉක්   ර තිකබනලා. ඒ 

ලකේම ඒ තුෂ යේ කුමන්්රණ ාරී වල්භාලයක් ඇති බල ඳැශැදිළි කලනලා. කමලැනි 

 ටයුතු තුලින් කමලැනි ක ොමින් කලත තිබිය යුතු වි්ලවනීයත්ලය වශ ගරුත්ලය 

ක කසී යනලා. ජනතාල අතර ශෑල්ලුලට ක්කලනලා. 

 

ඳසුගිය බැඳුම්කර ගනුවදනු මඟශැරුවේ වකොවශොමද? 

 

ශරි නේ බැඳුේ ර ගනුකදනු පිළිබල  2008- 2015  ාය ගැන තමයි  මුලින්ම කශොයා 

බන්න ඕන. එකශම වුණා නේ කේඳාන තත්ත්ලය කගොඩක් කලනව් කලන්න ඉඩ 

තිබුනා. ඒත් කේඳාන තීන්දුලක් කව 2015-2016 ගැන ඳමණක් මුලින්ම කශොයන්න 

තීරණය  රා තියනලා. 

අපි ලැරදි  රා නෑ. ඒ නිවා අපි බය නැතුල කේ ක ොමිවමට මුහුණ දුන්නා. නමුත් ඔබ 

සියලු කදනාකේ අලධානය කයොමු ෂ යුතු  රුණක් තියනලා. ඒ තමයි කේ සිදුවීම ගැන 

කවොයා බන්න මීට කඳරත්  මිටු ඳත් ර තිබුණු බල. 

 

1. ඳෂමුල අගමැතිතුමා පිටිඳන ක ොමිවම ඳත් ෂා 

2. ඉන් ඳසුල ඩිේ ගුණකවේ ර මශතා යටකත් ක ොේ  මිටුකේ කේ පිළිබල  රුණු විභාග 
 ෂා. 

3. නැලත කේ පිළිබල සුේරීේ උවාවිකේ විභාගයක් සිදුවුලා. 

4. ඳසුල අල්ව් කශෝ දුණ ක ොමිවම ශමුකේ නැලත ලතාලක් විභාග ක රුණා.   

5. අනතුරුල සුනිල් ශඳුන්කනත්ති මශතාකේ වභාඳතිත්ලකයන් යුත් ක ෝේ ක ොමිටුකලහි 
කමම බැඳුේ ර ගනුකදනුල පිලිබ ල විමර්නයක්  සිදුවුණා. 

 

අශක හිටපු මාල ඳටලා ගේතා  

 

ගරු  ථානාය තුමනි,  

 



ඉශත ආයතන විවිධ ඳැතිලලින් වමම ගනුවදනුල පිළිබල ඳරීක්ණ ඳැලැේවලා. ඒ 

සියලුම ආයතන කිසිදු  අයුරකින් මවේ නම ඊට වම්බන්ධ කර ගේවේ නැශැ. වමොකද වම් 

ප්ර්නය අදාෂ විය ඳථය මවේ අමාතයැංයට අදාෂ වනොව නිවයි. එය ඉතාම ඳැශැදිළි 

කාරණයක්. 

 

නමුේ ජනාධිඳති වකොමිවම ශමුවේ ඳැේතක තිබු මවේ නම, වම් ගනුවදනුලට වම්බන්ද 

කර ගේතා.  

 

එඳමණක් කනොකලයි, මකේ ශා මාකේ ඳවුකල් උදවියලත් ඊට මැදිශත්  රගත්තා. නීතිඳති 

කදඳාර්තුකේන්තුකේ නිධාරීන් කමලැනි ක ොමිවම  ඇසිය කනොශැකි, මාකේ කඳෞේගලි  

ජීවිතයට අදා ප්ර්න ඳලා අවන තැනට ඳත්ල සිටියා. නීතිඳති කදඳාර්තුකේන්තුකේ 

ගරු ටයුතු නිධාරීන්කේ එම ශැසිරීම මට එකරහි මාධය  වංදර්න බලට ඳත්වුණා. 

 

ඒ වකොවශොම නමුේ මට අදාෂල වකොමිවම සිදුකර තිවබන අලවන් නිර්වද්ය වමොකක්ද?  

මා කියන කරුණුල නිලැරදි බල වකා බා ඒ අනුල සුදුසු ඳරිදි කටයුතු කරන්න කියා 

වන්ද?  

 

ඒේ ජනාධිඳතිලරයාට වකව්කර දුන් ප්රකාවේ වශන් වලන්වන් මට විරුද්ධල නඩු 

ඳලරන්න කියා.  

 

ගරු  තානාය තුමනි,  

මං අශන්න  ැමතියි මාව දශයක් තිව්කවේ මටත්, මකේ  ඳවුකල් උදවියටත්, එක්වත් ජාති  

ඳක්යටත් ඳේ ාරයන් කව ව ා ගල් ගැවස්ුකේ කේ ටි  කියන්නද කියා?  

 

මාල ඳේ ාරයා  රා, කුරුවය  කර් තියා,  ල්ලාරි  න්ද නේගන විදිශට මාධ්ය 

වංදර්න ඳැලැත්වුකේ කේ ටි  කියන්නද? ඇත්තටම කේ තුෂ සිදුල ඇත්කත්  න්දක් 

විළිා මීකයක් ලත් කනොලැදු ලැනි කදයක් කනොකේද? 



 

කැකිල්වල් නඩු තීන්දුලක් 

 

නමුත් ගරු  ථානාය තුමනි,  

දැන් කේ සිදුකලමින් තිකබන්කන් කුමක්ද? කේ ක්රියාලලියට  ක ොකශත්ම වේබන්ධයක් 

කනොතිබ  මාල ඊට ගැට ගැසුලා ඳමණක් කනොකලයි, ඒ ක්රියාලලිය තුෂ මා නිලැරදි බල 

තශවුරු ව විට  විකේ ප්ර ායක් ශරශා නැලත ප්ර්නයට ගැටගශා.  

 

ක ටිකයන් කියනලා නේ කේ අලවථ්ාල කියන්කන මට  ැකිල්කල් රේජුරුලන්කේ 

ඳන්නකේ තීන්දුලක් ැබී තිකබන අලව්ථාලක්. 

 

ගරු  තානාය තුමනි,  

 

වකොවශොම නමුේ එක් වදයක් ඳැශැදිළියි. ඒ තමයි, වමම ක්රියාලලිය වැසුම් ක උදවියට 

වකොමිවවම් ලාර්තාල තුට ඔවුන්වේ උලමනාල ඇතුේ කර ගැනීමට වනොශැකි වීම. 

එවශමේ නැේනම් යශඳානය වඳන්ලා යශඳාන වම්මුති ආේඩුලට ඳශර වදන්න 

වැෂසුම් කෂ අයවේ අවේක්ා, වකොමිවවම් ලාර්තාල නිවා අර්බුදයට වගොව් තිවබනලා. 

  

එකශම තිකයේදිත් කේ ජඩ කේඳානය නිවා අදත් අපිට මඩ ගශනලා. 

 

කුමන්ත්රණවේ ඉක්කය රවීම වනොවලයි ! 

 

මං නැලතත් කියනලා. කේ  රවී  රුණානාය  ඉක්   ර වැෂසුේ  ෂ කුමන්්රණයක් 

කනකලයි. වමතැන ඊට ලඩා වදයක් තියනලා. ඒ නිවා තමයි ඔවුන් ජනාධිඳතිලරයාවේ 

ප්රකායක් විකෘති කර, තමන්ට අලය වද් ජනාධිඳතිවේ වව ප්රකා කරලන්න තරම් 

අලධානමක් ගේවේ. නැේනම් ජනාධිඳතිවේ කීර්තිනාමය ඳලා ඳරදු තබන්න තරම් 



ධධර්යක් ඔවුන්ට ැබුවේ වකොවශොමද?  

 

කේ  ටයුතු ශරශා  මාල කේඳානි ල ඝාතනය කිරීමට  ලකරකුට කශෝ තිබු උලමනාල 

ඉතා කශොදින් කඳනී යනලා. එකවේම එය, අදටත් සිදුකලනලා. 

 

ඒ ලකේම කේ ගනුකදනුල වේබන්ධල විවිධ මිතයා මත ඳතුරලා  වමාජය කනොගම යලා 

තිකබනලා. ඒලා සියල්  කේඳාන ලාසි බාගන්න, මඩ ගශන්න  රපු කේලල් බල කේ 

ක ොමිවම ශමුකේත් ඔේපුවී තිකබනලා.  

 
අඳ යශඳාන ආණ්ඩුල බිහි කෂේ ඳසුගිය  ාකේ   මශා ඳරිමාණ දුණ ශා ලංචා ලට 
එකරහිල. ඒ ගැන කමකතක්   ඳරීක්ණ ලට කිසිදු විධිමත් පියලරක් කගන නැශැ. ඒ 
ඳසුබිකේ එජාඳයට වේබන්ද අය ඳමණක්  කතෝරා කගන වාලධය කව ඳශර දීම, අපි 

තරකේ කශා දකිනලා.  

 
 

කමො ක්ද එජාඳය වමෙ ඇති කේ වලරය?  කමතැන තමයි කුමන්්රණය. කමයයි 
ඔවුන්කේ අකේක්ාල. තලමත් තැන තැන තේපුමින් ඉන්කන් ඒ වශායි. 
 
 
මං අද අශනලා, රවී  රුණානාය  ගැන අද කමො ක්ද කියන්න තිකයන්කන්. ක ොමිවකේ 
නිර්කේ ඉතා ඳැශැදිළියි.   
 
 
නමුත් තලමත් ඳැශැදිළි නැති වශ 2015 ජනලාරි 8 ට කඳර දුන් කඳොකරොන්දු ප්ර ාරල සිදු  
යුතුම ඳරීක්ණ කීයක් තියනලද?  
 

 

 කශජින් ගනුකදනුල නිවා ං ාලට අහිමි ව මුදල් ප්රමාණය රුපියල් මිලියන  96000 

 

 ශ්රී  ං න් අාභය  රුපියල් මිලියන 146000  

 

 මිහින් ං ා අාභය රුපියල් මිලියන12300 

 

 ග්රීක් කබොන්ඩ් අාභය රුපියල් මිලියන 3900 

 



 මත්ත ගුලන් කතොටුඳ ඉදිකිරීේ වියදම රුපියල් මිලියන 46000  

 

 කනලුේ කුලුන  ඉදිකිරීේ වියදම රුපියල් මිලියන 7600  

 

 ආරක්  මුවථ්ානය ඉදිකිරීේ වියදම රුපියල් මිලියන 64000  

 

 ශේබන්කතොට ලරාය ඉදිකිරීේ වියදම රුපියල් මිලියන130000  

 

 මිේ ගනුකදනුල  රුපියල් මිලියන 85000 

 

 පිරමිඩ් ගනුකදනුල අාභය   රුපියල් මිලියන11800 

 

 

වකොමින් ලාර්තා රැවක් පුව් කයි 

 

ඒ ලකේම බරඳත දුණ ලංචා විමර්නය  රන්න ඳත් ෂ ජනාධිඳති විමර්න 

ක ොමිවකේ අතුරු ලාර්තා 34ක් තිකබනලා. ඇයි ඒ ගැන වේදයක් නැත්කත්. ඒ පිළිබල 

කිසිදු පියලරක් කනොගන්කන් , කේඳාන කශේතු නිවා කනොකලයි නේ කලන කමොන 

කශේතුලක් නිවාද? 

 

ගරු  තානාය තුමනි, 

 

ඳසුගිය ජනාධිඳතිලරණකේදීත් මශමැතිලරණකයදීත් අපි ජනතාලට කඳොකරොන්දුලක් දුන්නා. 

ඳසුගිය රජය වමකේ සිදුව ලංචා දුණ කවොයා බා දඬුලේ කදනලා කියා ප්රතිඥා දුන්නා. 

අපි බයට ඳත්වුණාම ලංචා දුණ  රන්කන් නෑ කිේලා. ලංචා දුණ  සිදුවීමට ශැකි 

ඉඩ ඩ අවුරාමින් අලුත් නීති රීති කේනලා කිේලා.  

 

ඳසුගිය ආණ්ඩුකේ ලංචා දුණ කවවීකේ  ටයුතු අපි වෑකශන දුරට ක්රියාත්ම   ර තියනලා. 

අකේ ආණ්ඩු වමකේ සිදුවුලා යැයි කියන ලංචා දුණ කශොයන්න ජනාධිඳති ක ොමින් ඳලා 

ඳත් ර තියනලා. අකේ ආණ්ඩුලටත් කශොර න්  රන්න අදශවක් තිබුණා නේ ක ෝේ 

 මිටුකේ වභාඳතිධුරරය විඳක්යට කදන්කන් නෑ. අනාගතකේ කශෝ සිදුවිය ශැකි ලංචා දුණ 



ලැක්වීමට අලය  නීති ව වමිනුයි අපි ඉන්කන. 

 

ගරු  තානාය තුමනි, 

 
කේ රකට් කේඳානඥයන්ට නර  ජාති  පුරුේදක් තියනලා. ඒ තමයි, තමන්ට එකරහිල 

කිසියේ කචෝදනාලක් එල් වුනාම, ජනාධිඳති ඳව්කවේ ගිහින් කශෝ ඳක් නාය යා ඳව්කවේ 
ශැංගිා ඒ කචෝදනාලන්කගන් කබ්කරන එ . ඒ  රාජඳක් ඳානය යටකත්ත් සිදුවුණා. 
 
 

අද අකේ අතිගරු ජනාධිඳති ඳව්කව ශැංගීම නිවා නඩු නැතිල ඉන්න, ඒත්  දුණ ලංචා ලට 

නම කියවුණ කීයක් ඉන්නලද? ශ්රීනිඳකේ  නිවා නඩු නැති කීයක් ඉන්නලද? ඒ ාබේධ 
විඳක්කේ හිටියත් ඳක්ය බැන්ව්  රන ලැකඩ්ට මුලා කලා කී කදකනක් කිසිම 
ේර්නයක් නැතුල ඉන්නලද? බඩු නෑ කියා නඩු කීයක් ලා්ඳ කලන්න යනලද?  
 
 
ඒ නිවා තලමත්  රන්න ආල කේ කනො ර අකේ ඇකේ එල්ලිා කගොඩයන්න ශදන අයට 
කියන්න කදයක් තියනලා. රවී  රුණානාය කේ කඳොකත් ශැංගිා කබ්කරන තියරිය නෑ. ඒ 
තුට්ටු කදකක් කේඳානය ශරශා රකට් අධි රණයට, වමාජ යුක්තියට කලට්ටු දාන ලැඩ 
අපි ෂෙ නෑ.  ඉව්වරශට  රන්කනත් නෑ. කමො ද ශැංකගන්න ඕන ලැරදි  රපු අයයි.  
 
 

ලැඩිය එඳා ඔය අද  පුරුශාමිා ලකේ ඉන්න  වමශරු 2015 ජනාලාරි 8 ට කඳර 
රාජඳක්කේ කේදි ාකේ ඉකගන  රපු  තා ටි ක් අශන්න. ඒ එක්  අද කියන  තා 
ටි ත් අශන්න. ඔය  පුරු ශාමිකේ ලචන විතරයි ලැඩ අන්තිමයි. 

 

 

චැංචමානවිකාල දර මිටියක් බැන් ආල ශැටි 

 
 

ගරු  තානාය තුමනි,  

මා ලැනි ඳතතජන පුේගකයකුට කමකශම කේ සිදුවීම ගැන පුදුම කලන්න කදයක් නෑ. 

කමො ද බුදුරජාණන්ලශන්කවේටත් කේ ලකේ වුණා. එදත් නගරකවෝභිනියක් ව 

චිංචිමානවි ාලකේ දරමිටියක් බැා එේලා. නමුත් එදා වක්ර කදවියන් ඳැමිණ දර මිටිය 

ලිශා බුදුරදුන්කේ නිරලදයභාල ඔේපු  ෂා. 

 



බැඳුේ ර ක ොමිවම කියන  තාල  ශරි ව්වනයි. ඒ අය කියනලා කේ ලිශා කඳන්නපු දර 

මිටිය, ඇව ්ඉදිරිපිට තියන දරමිටිය, ඇත්තටම දරු ගැබක්ද කියා ඳරීක්ා  රන්න 

කියා. දරමිටිය දරු ගැබක් නේ ඊට අදාෂ පියාට එය භාරකදන්න කියනලා. ඒ තල්ලුකලන් 

ආණ්ඩුල බි ලට්ටන්න මාන බන අකේ  ාකේ චිංචිමානවි ාලන්  තල දුරටත් ඒ 

කවල්ම ඉවව්රශට කගනියන්න ශදනලා.  

 

සිරික ොතට ගල් ගශපු ඳේ ාරයන් 

 

කමොන විහිළුලක්ද කේ  රන්කන්. අකේ ඳක්ය, එක්වත් ජාති  ඳක්ය විනා  රන්න 

විවිධ  ණ්ඩායේ විවිධ අලව්ථා ලදී  ටයුතු  රා. තුලක්කුකලන්, කබෝේබකයන් , 

කුමන්්රණ ලලින් අකේ ඳක්ය විනා  රන්න ගත්ත කිසි උත්වාශයක් වාර්ථ  වුකණ් 

නෑ. අදත් බෑ. කශටත් බෑ. අපි ඊට ඉඩ කදන්කනත් නෑ. ඳක්ය කද ඩ  රා සිරික ොතට 

ගල් ගශපු ඳේ ාරයින්ට ඒ   රන්න ඉඩ කදන්කන් නැති බල කේ රකට් ඉන්න අකේ 

ඳාක්ෂි කයෝ කශොඳින්ම දන්නලා. ඉත්කතෝ ශැංගිා හුන්කගෝ එළියට දාකගන කේ ඇත්ඳවුර 

බිඳින්න හිතනලා නේ ඒලට උත්තර කදන ශැටි ඳක්ය දන්නලා. රාජඳක් වමකේත් 

එකශම  රන්න ආල අයට ඳක්ය උත්තර දුන්න ශැටි ඔය ශැංගිා ඉන්න ඉත්තන්ට 

අමත කලා ලකගයි! 

 

ගරු  තානාය තුමනි, 

 

කේඳානයින් විදිශට අඳ ඕනෑම විකේචනය ට ඕනෑම අලාදය ට, ඕනෑම 

අඳලාදය ට මුහුණ දියයුතුයි. ඊට අඳට ක්තිය තිබිය යුතුයි. ඒත් කේඳානයට කිසිඳු 

වේබන්ධයක් නැති අකේ දුලා දරුලන්, බිරින්දෑලරු අඳශසුතාලයට, කේදනාලට ඳත් රන 

ේකේවශගත ප්ර ා ශි්ට වමාජය අනුමත  රන්කන් නෑ. 

 

කේ කුමන්්රණ ාරී  මඩ ලයාඳාර නිවා මකේ දියණියන් ක ොඳමණ  ේඳනය ට 

ඳත්වුලාද? ක ොතරේ  ඳුළු වන්න ඇතිද? ඒ  ඳුළු, ඒ සුසුේ ලට ලගකියන්කන්  වුද? 

ක කවේ වුලත් එලැනි අලාද ඉදිරිකේ ශඬා ලැකඳමින් කශෝ මට ක්තියක් දුන් මකේ 

බිරිටත් දරුලන්ටත් අකන්  ලාරයක් ව්තුතිලන්ත කලන්න ඕන.  



 

ඒ ලකේම කේ අලව්ථාකේදී මට විා ක්තියක් ව අකේ ඳක්කේ නාය තුමාටත්, 

ඳාක්ෂි යන් කමන්ම ඳාර්ලිකේන්තු වගයන්ටත් , යශඳාන ආණ්ඩුලට ආදරය  රන  

මකේ හිත මිතුරන්ටත්, විකේකයන් දිනඳතා දුර ථන ඇමතුේ සිය ගණනක් බාකදමින් 

මා දිරිමත්   මාකේ හිතලතුන්ටත් කේ අලවථ්ාකේ ව්තුති  රනලා. 

 

අලවන් කමොකශොකත් කශෝ කමහි ඇත්ත කත්රුේගත් වමාජ මාධය  ජාා ඇතුළු මාධය  

හිතලතුන් සියලු කදනාටත් මං ව්තුතිය පුද රනලා. 

 

ව්තුතියි: 10 ලනදා බාගමු! 

 

එකශයින්  ගරු  තානාය තුමනි,  

 

මා මතු ෂ  ාරනා පිලිබ ඔබකේ නිසි අලධානය කයොමුක ොට  මාකේ ලරේරවාද ආරක්ා 

 ර කදන කව ඔබතුමාකගන් ඉතාම කගෞරලකයන් ඉල්ා සිටිනලා.  

කුමන්්රණ ාරයන්  පිරිවක් විසින් මා කලතත් කඳොදුකේ එක්වත් ජාති  ඳක්යත් ඉක්  

 ර ගනිමින්  මැතිලරණ වමකේ සිදු රණු ැබ කමම කුමන්්රණය  නිවා එක්වත් ජාති  

ඳක්යට බලත් අගතියක් සිදුල තිකබනලා.  කඳබරලාරි 10 ලනදා අකේ ඳාක්ෂි යින්, අකේ 

හිතලතුන්, 2015 ජනලාරි 08 බකේගකේ සියළු ක්රියා ාරීන් ඊට නිසි පිළිතුරු කදනු 

කනොඅනුමානයි. එක්වත් ජාති  ඳක්කේ ජය තශවුරු  රනු නියතයි.  

අලවන් ලකයන් යශඳාන ආණ්ඩුල බයට ඳත්වීකමන් ඳසුල මශබැංකු බැඳුේ ර 

ගනුකදනු ලදී අක්රමි තාලක්  සිදුල ඇතැයි එල්ව කචෝදනා පිලිබ වතය අවතයතාල  

කවොයා බැලීම වශා ජනාධිඳති ක ොමිවමක් ඳත් රමින් එහි අලවන් ලාර්තාල ශරශා  අකේ 

ඳක්යට එල්ව කචෝදනා ලලින් නිකදොව්ක ොට නිදශව්  ෂ, අගමැතිලරයාට එල්ව 

කචෝදනා ලලින් එතුමාල නිකදොව් ෂ, විකේකයන් මා කලත එල්ව කචෝදනා ලලින් 

නිකදොව ්  අතිගරු ජනාධිඳතිතුමාට මාකේ ව්තුතිය පුද  රමින්, කේ ප්ර ාය අලවන් 

 රනලා. 

 



 

 

 

 

 

 

 


