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පළාත් සභා ඡන්ද කල් දැ මට වඩා ෙකාටස් ෙලස
පැවැත් මත් ෙහාඳයි – පැෆරල් සං ධානෙය් ධායක
අධ ෂ ෙර හණ ෙහ ආර
2:00, Aug 16 2017

20 වන ආ

ඩු

ම ව වස්ථා සංෙශ ධනය ෙශ්ෂ්ඨා කරණයට ඉද පත් කළෙහාත් ඊට එෙරහිව

ෙර ධතා ෙපත්ස
ෙද්ශපාලන ප

10

ඉද පත්

ෂ සැලසු

මට පැෆරල්, කැෙප් ඇත

කර තෙ . ෙ

සි ල් සං ධාන සහ

එම සංෙශ ධනෙය් අරමුණ, ඊට එෙරහි

ෙහ්ත සහ දගින් දගට ම මැතවරණ කල් දැ ම පළබඳ පැෆරල් සං ධානෙය්
ෙර හණ ෙහ
නව ආ

ආර

මහතා සමග

ර කළ සාක ඡාව

ඩුව යටෙත් තවත් ෙකා ෂන් සභා

සභාව පහිට වවා. එහි අරමුණ වෙය් කම

හිපය

මට බලපෑ

ධායක අධ

ෂ

.

සමග ස්වා න මැතවරණ ෙකා ස

ද?

ඔ , නව ආ ඩුව පහිට ව පසු ය සාධනීය ක ණ හිපය ඉට වණා. එක ෙතාරත
දැනගැනීෙ පනත. එය ඉතාම බලගත පනත . ෙ රෙ අල්ලස ෂණය වංචාව පට ද න්න ඉන්
ශාල පෙය ජනය ගත හැ යි. නමුත් තවම එය අප මැන න් භා ත කරන්ෙන් නෑ.
http://www.rivira.lk/online/2017/08/16/122643
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ඒ වෙග් ම 19 වන සංෙශ ධනය යටෙත් ෙපාලස් ෙකා සම, රාජ ෙස්වා ෙකා සම වෙග් ෙකා ෂන්
සභා ස්ථාපත
මත් වැදගත්. ස්වා න මැතවරණ ෙකා සම නි මාණය වෙණත් ඒ යටෙත්. රෙ
මැතවරණ ෙද්ශපාලන සහ බාහිර අත ෙප වලන් ෙතාරව ස්වා න ෙලස පැවැත් ය හැ
පදනම සැකසීම තමයි මැතවරණ ෙකා සම පහිට ෙ අරමුණ.
එෙහත් එම ෙකා සමට මැතවරණ ස බන්ධව ෙකතර ස්වා නව කටයුත කළ හැ ද යන්න
බරපතළ ගැට ව . ඉන්දයානු මැතවරණ ෙකා සමට න මැතවරණ යාවලය අතරතර අවශ
නීත ස පාදනය
ෙ බලයත් තෙයනවා.
මැතවරණ ෙකා සමට මැතවරණ දනය පකාශයට පත්
මට ඇත අයිතය පවා 20 වන
සංෙශ ධනය ඔස්ෙස් පා ලෙ න්තවට පවරා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. 19 වන සංෙශ ධනය
යටෙත් ෙකා ෂන් සභා ස්ථාපත කළ ආ ඩුව ෙමය
මට සුදාන
ම තමයි ෙ දවාචකය. එය
වැරද ප වාද ශය . ආ ඩුෙ වග ම ස්වා න ෙකා ෂන් සභාවලට අවශ බලය ලබා දම
ස ඒ බලතල උ රා ගැනීම ෙනෙ .
මැතවරණ ෙකා සෙ වග ම මැතවරණය පකාශයට පත් ව පසු එය ස්වා නව හා නිදහස්
ෙලස පැවැත් ම පමණ ෙනෙ . නිය ත කාලයට කැලන්ඩරයකට අනුව මැතවරණ පැවැත් ෙ
බලයත් මැතවරණ ෙකා සමට හි
ය යුතයි.
මැතවරණ ෙදපා තෙ න්තව මැතවරණ ෙකා සම බවට පත්

ෙ

වාසි ෙමානවා ද?

ඔ , මැතවරණ ෙකා සම පහිට ව පසු මැතවරණ කටයුත පළබඳ පාසල් සිසුන්, ත ණයන් සහ
ජනතාව දැනු වත්
ෙ
යාවලය, ඡන්ද දායකයන් ලයාපදං
ෙ
යාවලය දැන් ගමට
ෙගනැ ත් තෙයනවා. එය ෙහාඳ තත්ත්වය . ඒ යටෙත් සාධනීය කටයුත රාශිය සි ෙව න්
පවතනවා. හැබැයි ෙකා සෙ මූලක වග ම මැතවරණ පැවැත් ම.
දැන් පළාත් පාලන මැතවරණය වසර ෙදකකට වඩා කාලය
ම සඳහා එම ෙකා සමට මැදහත් ෙවන්න බැ

පමාද ෙවලා. මැතවරණ පැවැත්

ද?

නව පළාත් පාලන මැතවරණය එන්ෙන් අ ත් පනත යටෙත්. පැර‚ මයට න මැතවරණ
ෙකාමසා ස්ට මැතවරණ පකාශයට පත් කරන්න බලය තබුණා. අ ත් පනෙත් නීතමය සංෙශ ධන
සපරන ත ය බාධාව තෙයනවා. මැතවරණ ෙකා සමට නීතමය රාමුව තළ මැතවරණ
පැවැත් මට බලපෑ
මට හැ යාව ත ය යුතයි. අවාසනාවට ඒ නීතයමය රාමුව අපට නෑ.
නමුත් මැතවරණ ෙකා සම ෙ ගැන සිය මතය දැන් පකාශයට පත් කරලා තෙයනවා. එහි
සභාපතවරයා ඇත සිය ෙදනා මැතවරණ කල් දැ ම පජාතන්තවාදයට හානිය බව පකාශ
ෙකාට තෙඛනවා. පහුගිය අෙග ස්ත 4 වන දා මැතවරණ ෙකා සම ෙද්ශපාලන ප ෂ ෙල්ක ව න්
සමග පැවැත් ව ස් මක ද මැතවරණ කල් දැ ම ජනතාවෙග් පජාතන්තවාද අයිතය පැහැර
ගැනීම බවත් එෙලස මැතවරණ කල් දැ ය ෙනාහැ බවත් පකාශ ෙකාට තෙඛනවා. ඒ වෙග්ම
http://www.rivira.lk/online/2017/08/16/122643

2/5

8/16/2017

පළා

සභා ඡ ද ක

දැ මට වඩා ෙක ටස් ෙලස පැවැ

ම

ෙහ ඳ - පැෆර

සං ධානෙ

ධායක අධ

ෂ ෙර හණ ෙහ

ආර

» Rivira Online

එය පජාතන්තවාද මූල ධ ම බරපතළ ෙලස උල්ලංඝනය
ම ෙලස ඔහු අ ථ ද වනවා. ෙ
පකාශය ඉතාම බරපතළයි. ආ ඩුව ඒවාට ෙමාන තර ඇහුන් කන් ෙදනවාද යන්න පශ්නය .
ෙමය අනාගතයට වැරද ප වාද ශය .
පා ලෙ න්තවට ෙගන ඒමට නිය ත 20 වන සංෙශ ධනෙය් අන්ත ගතය කම

ද?

ෙමහි ඇත්ෙත් ඉතා ම සරල සංෙශ ධන හිපය . ෙ යටෙත් ෙමෙත මැතවරණ ෙකා ෂන්
සභාවට පැවත පළාත් සභා මැතවරණ දන තන්
ෙ බලය පා ලෙ න්තවට පවරා ගැනීමට
ෙය ජනා කරනවා. සිය පළාත් පාලන මැතවරණ එක ම දනයක පැවැත් ම සඳහා ෙය ජනා
කරන අතර ඒ දනය පා ලෙ න්තව සින් නිශ්චය කළ යුත බවත් සඳහන් ෙවනවා. ඒ වෙග් ම
සිය ෙහ්තව නිසා ය පළාත් සභාව නිය ත දනට කලන් සු වා හැ මට සි වෙණාත්
එය පා ලෙ න්තව යටතට පත්ෙවනවා.
රෙ මැතවරණ ෙකා සෙ බලතල පා ලෙ න්තවට පවරා ගැනීමත් බරපතළ වරද . සි ණ
පළාත් සභා බලතල පා ලෙ න්තවට පවරා ගැනීම පවරා ගැනීම 13 වන සංෙශ ධනයට පටහැ‚යි.
ෙමෙත පැවතෙය් පළාත් සභාවට නිෙය තයන් පත් කරලා වසර 5කට පසු ස්වාභා ක ම සි
යාම. ජනතාව නිශ් ත කාලයකට පළාත් සභාවට පත් කළ නිෙය තෙය ජනතා කැමැත්ත න්
ෙතාරව පා ලෙ න්තව ද ඝ
ම නැත්න තරණය
ම පජාතන්ත ෙර යි.
එෙහත් සිය

පළාත් සභා මැතවරණ එක දනයක පැවැත්

ෙ

ෙය ජනාව ෙහාඳයි ෙන්ද?

ඔ , සිය පළාත් සභා මැතවරණ එක දනයක පැවැත් ම සාධනීයයි. අප ඒ පළබඳ අව
ගණනාව තස්ෙස් හ~ නැගවා. රෙ ම මැතවරණය පවත් වන ට මැතවරණ
ෙදපා තෙ න්තවට පයල් ලයන තන් හාර දාහ යනවා. මැතවරණ කෑල කඩලා වසර පරා
පැවැත් ම නිසා ඒ සඳහා ලයන පන් හය දහස යනවා. සමහර යද රෙ ම මැතවරණය
ත බත් පළාතක ත බත් දැ ය යුතයි. නිදසුනකට මැතවරණය සඳහා නිල වශෙයන් පළ කළ
යුත පවත්පත් දැන්
පළාතක මැතවරණ ත බත් රෙ ම මැතවරණ ත බත් පළ කළ යුතයි. ඒ
යදම දැ ය යුතයි. එමගින් සි වන ශාල මුදල් නාස්තය නතර ෙවනවා. එකවර මැතවරණ
පැවැත් ය හැ න
ශාල ස පත් පමාණය ඉත කර ගත හැ යි.
ඒ වෙග් ම වසර පරා මැතවරණ පවත් වන ට රෙ සංව ධනයට ෙයද ය යුත කාලය මැත
ඇමතව සිය ප ෂෙය්, ආසනෙය් මැතවරණ ජයගහණය සඳහා ෙයාදවනවා. ඒ වෙග්ම ආ ඩු
ප ෂය සමස්ත රාජ බලය සහ ස පත් එක පළාතක මැතවරණ ජයගහණය සඳහා ෙයාදා
ගන්නවා. ප ෂයත් සිය උප ම බලය ෙයාදවනවා. ඒ නිසා ජනතාවට ස්වා න තන් ව ගැනීෙ
අවස්ථාව අහි ෙවනවා.
ෙකාටස් වශෙයන් මැතවරණ තබන ට ජනතා මතයට එය බලපානවා. සබරගමුව පළාත් සභා
මැතවරණය මුලන් තයලා අනත ව උත මැද පළාත් මැතවරණය තබන ට සබරගමුෙ
පතඵලය උත මැද ඡන්දදායකයන්ෙග් ඡන්ද භා තාව ෙකෙරහි බලපානවා. ඒ නිසා කෑල කෑල
http://www.rivira.lk/online/2017/08/16/122643
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පළා

සභා ඡ ද ක

දැ මට වඩා ෙක ටස් ෙලස පැවැ

ම

ෙහ ඳ - පැෆර

සං ධානෙ

ධායක අධ

ෂ ෙර හණ ෙහ

ආර

» Rivira Online

මැතවරණ තැ ම පජාතාන්තික නෑ. ඒ නිසා එකවර මැතවරණ පැවැත් ම ෙහාඳයි. හැබැයි එකම
දනයක මැතවරණ තැ ම යන කාරණය පදන කරෙගන මැතවරණ කල් දැ මට වඩා ෙකාටස්
ෙකාටස් ෙහ මැතවරණ තැ ම ෙහාඳයි.
20 වන සංෙශ ධනය ෙගන ඒෙ

අරමුණ කම

ද?

පළාත් පාලන මැතවරණය කල් දමන පසු මක තමයි 20 වන සංෙශ ධනය ෙගන එන්ෙන්. ආ ඩුව
ෙමෙත පද ශනය කරලා තෙයන්ෙන් තමන්ට මැතවරණ පැවැත් ෙ වවමනාව නෑ යලා.
එවැනි පසු මක ෙ සංෙශ ධනය ෙගන එන්ෙන් පළාත් සභා මැතවරණ කල් දැ ෙ ය අරමුණ
ඇතව බවට ඇත ෙච දනා බැහැර කරන්න බෑ.
ආ ඩුව සද්භාවෙයන් කටයුත කරනවා න මුලන් ම සු වාලමට නිය ත පළාත් සභාෙ
අවසාන දනයට අදාළව ෙසසු සිය පළාත් සභා සු වා මැතවරණය එකවර පැවැත් ය හැ යි.
නැතන සිය පළාත් සභා සිෙරන ත ෙනාසිට අතරමැද දනයක මැතවරණ පැවැත් ය
හැ යි. ඒ වෙග් ම පළාත් සභා මැතවරණ එක ම දනයක පැවැත් ෙ පනත සිය කාලය තළ
ෙගන ආ යුතයි යලා ආ ඩුව හිතනවා න එය ෙ පළාත් සභාව සු වා හැර මැතවරණ
පවත්වා පත් කර ගන්නා අ ත් පළාත් සභාවට බලපාන ආකාරයට ෙගන ආ හැ යි. එ ට
පමාදය නැතව ෙ පළාත් සභා මැතවරණය පැර‚ මයට ම පැවැත් ය හැ යි.
දගින් දගට ම මැතවරණ පමාද

ම නිසා සමාජයට වන බලපෑම කම

ද?

කලන් ආ ඩුව පැවත සමෙය් හැමදාම කෑල කෑල මැතවරණ තබුණා. එහි උප ම වාසිය ඒ
ආ ඩුව ගත්තා. රාජ බලය, ෙද්පළ භා ත කළා. ඡන්දදායකයාට
ධ අල්ලස් ලබා න්නා. ඒ
ෙමානවා වණත් ඡන්දෙපාෙළ් ද ජනතාවට තමන්ට කැමත පද්ගලයා ෙත රා ගන්න අවස්ථාව
තබුණා. ෙමාකද ආ ඩුෙ ෙකෙන ඇ ත් ඡන්ද පතිකාව ලකණ කෙළ් නෑ. ඒ නිසා තමයි බල
හුවමා ව වෙ .
නමුත් මැතවරණ කල් දැ ම නිසා ජනතාවට තබුණ ඒ අයිතය ස ප ණෙයන් ම අහි කරලා. ඒ
ආ ඩුව යටෙත් තබුණ අයිතය පවා අද අහි ෙවලා. ජනතාවට තමන්ෙග් නිෙය තයා ෙත රා
ගන්න ඇත පජාතන්තවාද ඉඩ අහි
ම නිසා ජනතාව ෙවනත් කල්ප කරා යන්න ප වන්. ෙ
නිසා පජාතන්තවාදය ෙකෙරහි පවතන ශ්වාසය නැත ෙවනවා. 71 සහ 88-89 කාෙල් ත ණයන්
අසහනයට පත් වෙ ඔවන්ෙග් අදහස් පකාශයට පත් කරන්න මය ෙනාතබුණ නිසායි. එ ට
ජනතාව නීතය අතට ගන්න ප වන්. ඒ වෙග් ම මැතවරණ කල් දැ ම නිසා පළාත් පාලන
ආයතන අ ය ම නිසා ජනතා අවශ තා නිසි ෙලස ඉට ෙනාවන තත්ත්වය ඇත ෙවලා. පසුගිය
ගං වතර, නියඟය හමුෙ ජනතාව වඩාත් අසරණ වෙ පළාත් පාලන ආයතන අ ය ව නිසායි.
සාක ඡා කෙළ්ඃනාමල් උඩලමත්ත
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