ශ්රී ලංකාවේ
ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථා මණ්ඩඩලය

වමවෙයුම් කමිටුවේ අතුරු ව්ාර්තාව්
[2017 සැප්තැම්බර් 21 දින]

මෙමෙයුම් කමිටුමේ අතුරු වාර්තාව
ෙැඳින්වීෙ
2016 මාර්තු 09 වන දින පාර්තිමේන්තු මයෝජනා සේමතය මගින්ත පිහිටුවන ලද ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා
මණ්ඩඩලය විසින්ත 2016 අමේල් මස 05 වන දින පැවැත්වුණු එහි ප්රථම රැස්ීමේදී මමමෙයුේ
කමිටුවක් ඒකමතිකව පත්වකරන ලදී.
මමමෙයුේ කමිටුව විසින්ත ප්රධාන විෂය පථ 12ක් ෙඳුනාගන්තනා ලද අතර, 2016 මාර්තු 05 වන දින
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා මණ්ඩඩලය විසින්ත පත්වකරන ලද අනු කමිටු මවත ඒ අතරින්ත විෂයයන්ත ෙයක්
භාරමදනු ලැබීය.අනු කමිටු ෙමයහි වාර්තතා සෙ මමමෙයුේ කමිටුව විසින්ත පත්ව කරන ලද තත්වකාර්තයය
කමිටුමේ තවත්ව වාර්තතාවක්ද පිළිමවළින්ත 2016 මනාවැේබර්ත මස 19 වන දින සෙ මදසැේබර්ත 10 වන
දින ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා මණ්ඩඩලය මවත සභාගත කරන ලදී.
මමමෙයුේ කමිටුමේ මමම අුරු වාර්තතාව මගින්ත කිසිදු අනු කමිටුවක් මවත භාර මනාදුන්ත ඉතිරි
විෂයයන්ත සේබන්තධමයන්ත කටයුු කරන අතර, 2016 අමේල් සෙ 2017 සැප්තැේබර්ත අතර 73 වරක්
රැස්ූ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා මණ්ඩඩලමේ මමමෙයුේ කමිටුව විසින්ත කරන ලද සාකච්ඡා පිළිබිඹු කරන
ප්රතිපත්වති ො සූත්රණයන්ත මමම වාර්තතාමේ අන්තතර්තගත මේ.
මෙෙ වාර්තාමේ අන්වතර්ගත ප්රතිපත්තති ො සූත්රණයන්ව පිළිබඳ මෙමෙයුම් කමිටුමේ සාොජිකයන්ව
විසින්ව කරන ලද අදෙස් දැක්වීම් මෙෙ අතුරු වාර්තාමේ ඇතුළත්ත කර ඇත.

ආණ්ඩුක්රෙ වයවස්ථා ෙණ්ඩඩලමේ මෙමෙයුම් කමිටුමේ සාොජිකයින්ව
අග්රාමාතය ගරු රනිල් වික්රමසිිංෙ මෙතා
(සභාපති)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මෙතා.
ගරු රුෆ් ෙකීේ මෙතා.
ගරු ලක්ෂ්මන්ත කිරිඇල්ල මෙතා.
ගරු ඒ.ඩී.සුසිල් මේමජයන්තත මෙතා.
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන්ත මෙතා.
ගරු පාඨලී චේපික රණවක මෙතා.
ගරු ඩී.එේ.ස්වාමිනාදන්ත මෙතා.
ගරු මමනෝ ගමන්තසන්ත මෙතා.
ගරු මික් සමරවික්රම මෙතා.
ගරු ඩිලාන්ත මපමර්තරා මෙතා.

ගරු රාජවමරෝදයේ සේපන්තදන්ත මෙතා.
ගරු දිමන්තෂ් ගුණවර්තධන මෙතා.
ගරු ඩග්ලස් මේවානන්තද මෙතා.
ගරු අනුර දිසානායක මෙතා.
ගරු (ආචාර්තය) විජයදාස රාජපක්ෂ මෙතා.
ගරු බිමල් රත්වනායක මෙතා.
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තතිරන්ත මෙතා.
ගරු ප්රසන්තන රණුිංග මෙතා.
ගරු (ආචාර්තය) ජයේපති වික්රමරත්වන මෙතා.
ගරු (වවදය) ුසිතා විමේමාන්තන මෙත්වමිය.

පටුන
I.
II.

ආණ්ඩුක්රෙ වයවස්ථාමේ 1 ො 2 පරිච්මේදවලින්ව
ආවරණය වන කරුණු

1

බලය මබදා ෙැරීමම් මූලධර්ෙ

4

III.

රාජ්ය ඉඩම්

IV.

පළාත්ත ලැයිස්තුමේ විෂයයන්ව පිළිබඳ

12

ෙධයෙ නීති සම්පාදනය

18

අගනුවර භූමිභාගය

19

මදවැනි ෙන්වත්රණ සභාව

20

ෙැතිවරණ ක්රෙය

21

විධායකය

23

ආණ්ඩුක්රෙ වයවස්ථා සභාව

26

X.

නිසි කාන්වතා නිමයෝජ්නය

26

XI.

ෙෙජ්න ආරක්වෂාව

27

මෙමෙයුම් කමිටු සාොජිකයන්ව විසින්ව ඉදිරිපත්ත

28

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

XII.

කරන ලද නිරීක්වෂණ/ දක්වවන ලද අදෙස්

I. ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 1 හා 2 පරිච්වේදව්ලින්
ආව්රණය ව්න කරුණු
1 හා 2 ව්ගන්ි

•

ශ්රී ලංකාවේ පරමාධිපත්යය ජනත්ාව වකවරහි පිහිටනු ඇති අත්ර එය අත්හළ වනාහැකි හා
වෙදිය වනාහැකි වනු ඇත්.

•

ශ්රී ලංකාව එක් වනාවෙදූ හා වෙදිය වනාහැකි රටක් වනු ඇත්.

•

රටින් වවන්ීයාම (රට වෙදීම) වළක්වාලීම සඳහා වන විව ේෂිත් විධිවිධාන ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථාවට ඇතුළත් කරනු ඇත්.

•

ෙලය වෙදා හැරීම උපරිම මට්ටමින් සිදු වකවරනු ඇත්.

•

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව රවට් උත්ත්රීත්ර නීතිය වනු ඇත්.

•

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ ඕනෑම සංව ෝධනයක් සඳහා වහෝ පරිච්ඡින්න වකාට ඒ වවනුවට
වවනත් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවක් පැනීම සඳහා වන ෙලය ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ දක්වා
ඇති ආකාරයට පාර්ලිවේන්තුව සහ ( අදාළ වන ත්ැන්හි) ශ්රී ලංකාවේ ජනත්ාව වවත් පැවතිය
යුතුය.

ගැටලු:
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා මණ්ඩඩලය සේථාපිත් කිරීම සඳහා වූ වයෝජනා සේමත්ය පිළිෙඳව අදහසේ
දක්වමින් ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කර ඇත්වත් දකුවණ්ඩ ජනත්ාව “වෙඩරල්” (Federal) නැමති
වචනයට බියක් දක්වන්නා වසේම උතුවර්ල ජනත්ාව “ ඒකීය” යන වචනයට බියක් දක්වන ෙවකි.
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව යනු ජනත්ාව බියක් දැක්විය යුතු වල්ඛනයක් වනාවේ.
“යුනිටරි සේවට්ට්” (Unitary State) යන ඉංග්රීසි පදවේ සේරදායක නිර්ලවචනය වවනසේ කේවලට
භාජනය ී තිවේ. උතුරු අයර්ලලන්ත්යට සහ සේවකාට්ලන්ත්යට එක්සත් රාජධානිවයන් වවන්ව යා
හැකි ත්ත්ත්වයක් වර්ලත්මානය වන විට එක්සත් රාජධානිවේ පවතී. එමනිසා, “යුනිටරි සේවට්ට්”
(Unitary State) යන ඉංග්රීසි පදය ශ්රී ලංකාව සේෙන්ධවයන් භාවිත්යට සුදුසු වනාවේ.
“ඒකීය රාජය” නැමති සිංහල පදවේ වනාවෙදුනු සහ වෙදිය වනාහැකි රටක් යන්න මනාව විසේත්ර
වේ. වේ හා සමාන වදමළ පදය වන්වන් “ඔරුමිත්ත් නාු ” යන්නයි.

1

වමම ව්ාතාව්රණය යටවේ පහත දැක්වව්න සූත්රණය සැලකිල්ලට ගත හැකිය:

ශ්රී ලංකාව නිදහසේ, සේවවරී සහ සේවාධීන ජනරජයක් වනු ඇති අත්ර, වයවසේථාවවන් නියම කර ඇති
ෙලත්ල ක්රියාත්මක කරන මධයම හා පළාත්ෙද ආයත්න වින් සමන්විත් වන ඒකීය රාජයයක්/
ඔරුමිත්ත් නාු වනු ඇත්.
වමම වයවසේථාවවහි ඒකීය රාජයය/ ඔරුමිත්ත් නාු යන්වනන් අදහසේ වන්වන් වනාවෙදූ සහ වෙදිය
වනාහැකි, ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ ඕනෑම සංව ෝධනයක් සඳහා වහෝ එය පරිච්ඡින්න වකාට ඒ
වවනුවට වවනත් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවක් පැනීම සඳහා වන ෙලය ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ දක්වා
ඇති ආකාරයට පාර්ලිවේන්තුව සහ ( අදාල වන ත්ැන්හි) ශ්රී ලංකාවේ ජනත්ාව වවත් පවතිනු ඇති
රාජයයක් වනු ඇත්.

3 ව්ගන්ිය:
පහත දැක්වව්න සූත්රණය සැලකිල්ලට බඳුන් කළ හැකි වේ:

ශ්රී ලංකාවේ පරමාධිපත්යය ජනත්ාව වකවරහි පිහිටා ඇති අත්ර පරමාධිපත්යය අත්හළ
වනාහැක්වක්ය. පරමාධිපත්යයට පාලන ෙලත්ල, මූික අයිතිවාසිකේ සහ ඡන්ද ෙලය ද ඇතුළත්
වන්වන්ය.

4 ව්ගන්ිය
පහත දැක්වව්න සූත්රණය සැලකිල්ලට බඳුන් කළ හැකි වේ:

ජනත්ාවවේ වයවසේථාදායක, විධායක හා අධිකරණ ෙලය භාවිත් කළ යුත්වත් ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථාවවන් දක්වා ඇති ආකාරයටයි.

5 ව්ගන්ිය
පහත දැක්වව්න සූත්රණය සැලකිල්ලට බඳුන් කළ හැකි වේ:

ශ්රී ලංකාවේ වේ සීමාව ජාත්යන්ත්ර නීතිය යටවත් පිළිවගන ඇති භූවගෝලීය භූමි රවේ වයන්
සමන්විත් වන අත්ර, ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ XXX උපවල්ඛනවේ දක්වා ඇති පළාත් හා එහි
වේශීය මුහුදු සීමාවන් සහ ගුවන් අවකා ද, අනාගත්වේ අත්පත් කරගන්නා වූ අතිවර්ලක භූමි රවේ
ද ඇතුළු වන්වන්ය. ශ්රී ලංකාවේ භූමි රවේ යට අදාළව නීති, චාරිත්ර හා භාවිත් මගින් පිළිවගන ඇති
සියලුම අයිතිවාසිකේ ශ්රී ලංකාවට හිමි වේ.
ශ්රී ලංකාවේ භූමි රවේ වයන් කිසිම වකාටසක් වවනම රාජයයක් වලස රකා යට පත් කිරීමට වහෝ
එයට පක්ෂව කථා කිරීමට වහෝ ශ්රී ලංකාවේ පළාත්ක් වහෝ එයින් වකාටසක් වහෝ වවන් කිරීමට
වහෝ කිසිම පළාත් සභාවක් වහෝ වවනත් අධිකාරියක් කටයුතු වනා කළ යුතු ය.

6 ව්ගන්ිය
පහත දැක්වව්න සූත්රණය සැලකිල්ලට බඳුන් කළ හැකි වේ:

ශ්රී ලංකාවේ ජාතික වකාඩිය, වදවැනි උප වල්ඛනවේ නිරූපිත් සිංහ වකාඩිය විය යුතු ය.
* ජාතික වකාඩිය දැනට පිළිවගන ඇති ආකාරයට විය යුතුය.
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7 ව්ගන්ිය
පහත දැක්වව්න සූත්රණය සැලකිල්ලට බඳුන් කළ හැකි වේ:

“ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ගීය “ශ්රී ලංකා මාත්ා / ශ්රී ලංකා ත්ාවේ” වන්වන්ය. ජාතික ගීවේ පදමාලාව හා
සංගීත්ය තුන්වන උපවල්ඛනවේ දැක්වවන්වන්ය.
* ජාතික ගීවේ සිංහල හා වදමළ අනුවාද වර්ලත්මාන ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ පිළිවගන ඇති
ආකාරයට විය යුතුය.

8 ව්ගන්ිය
පහත දැක්වව්න සූත්රණය සැලකිල්ලට බඳුන් කළ හැකි වේ:

ශ්රී ලංකාවේ ජාතික දිනය වපෙරවාරි මාසවේ හත්රවැනි දිනය වන්වන් ය.

II පරිච්වේදය/9 ව්ගන්ිය:
පහත දැක්වව්න සූත්රණය සැලකිල්ලට ලක් කළ හැකි වේ:
• ශ්රී ලංකාව බුේධාගමට රමුඛසේථානය පිරිනමන්වන් ය. එවහයින් 10 වැනි වයවසේථාවවන් සහ

14 වැනි වයවසේථාවේ (1) වැනි අනු වයවසේථාවේ (ඉ) වේදවයන් සියලුම ආගේ වලට
පිරිනැවමන අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා කර වදන අත්ර, බුේධ ාසනය සුරක්ෂිත් වකාට
වපෝෂණය කිරීම රජවේ වගකීම විය යුත්වත්ය.

වහෝ
• ශ්රී ලංකාව බුේධාගමට රමුඛසේථානය පිරිනමන්වන් ය. එවහයින් සියලු ආගේ හා

වි ේවාසයන්ට වගෞරවවයන් හා අභිමානවයන් සලකමින් හා වවන්වකාට සැලකීමකින්
වත්ාර ව සහ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ සහතික කර ඇති මූික අයිතිවාසිකේ සියලු ම
පුේගලයන්ට සහතික කරමින්, බුේධ ාසනය සුරක්ෂිත් වකාට වපෝෂණය කිරීම රජවේ
වගකීම විය යුත්වත්ය.
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II. බලය වබදා හැරීවේ මූලධර්ම
1. අනුපූරකතාව් පිළිබඳ මූලධර්මය වයාදා ගැනීම
වමවහයුේ කමිටුව, අනු කමිටු සහ මහජන අදහසේ විමසීවේ කමිටුව යනාදියට
විවිධ අවසේථාවන්හිදී ඉදිරිපත් වූ අදහසේවල අනුපූරකත්ා මූලධර්ලමයට (එනේ පහළම
සේත්රවයන් කළ හැකි ඕනෑම වදයක් එයට පැවරිය යුතු ෙවට) වපාදු පිළිගැනීමක්
තිබුණි.
මධය-පර්ලයන්ත් සෙඳත්ා පිළිෙඳ අනු කමිටු වාර්ලත්ාවේ ද නිර්ලවේ කර ඇත්වත් පළාත්
පාලන ආයත්නවලට වැඩිපුර ෙලය පැවරිය යුතු ෙවයි.
රජවේ සේත්ර තුන අත්ර විෂයයන් හා කාර්ලයයන් වවන් කිරීවේ දී ඒවා තීරණය කිරීමට
වමම මූලධර්ලමය මග වපන්ීමක් විය යුතුය.

2. බලය වබදාහැරීවේ ප්රධාන ඒකකය පළාත විය යුතුය
වමය ද පුළුල් වලස පිළිවගන ඇති නිර්ලවේ යකි. රධාන අමාත්යවරුන්, පළාත් සභා
හා විවිධ අනු කමිටුවින් ඉදිරිපත් කළ අදහසේ ද වමම පදනම මත් ඉදිරිපත් කර තිවේ.
වේ පාලන පක්ෂ ද සාමානයවයන් වමම මුල ධර්ලමයට එකඟ ී තිවේ. මධය-පර්ලයන්ත්
සෙඳත්ා පිළිෙඳ අනු කමිටුවේ වාර්ලත්ාව සහ මහජන අදහසේ විමසීවේ කමිටු වාර්ලත්ාව
ද ෙලය වෙදාහැරීවේ රධාන ඒකකය වලස පළාත් පිළිගත් යුතු යයි විව ේෂවයන්
නිර්ලවේ කර තිවේ.
ෙලය වෙදා හැරීවේ මූික ඒකකය පළාත් විය යුතු ය යන වයෝජනාව වමවහයුේ
කමිටුව පිළිවගන තිවේ. සෑම පළාත්කට ම අයත් දිසේික්ක/භුවගෝලීය රවේ වමන්
ම අගනුවරට අයත් භූවගෝලීය රවේ ය (උපවල්ඛනයක් මගින්) ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථාවේ හඳුනා වගන තිබිය යුතු ෙවට ද කමිටුව විසින් වයෝජනා කරන ලදී.
පළාත් එක් කිරීම පිළිෙඳ රතිපාදන සේෙන්ධවයන් වමවහයුේ කමිටුව ත්ව දුරටත්
සලකා ෙැිය යුතුව තිවේ. පහත් සඳහන් විකල්ප සාකච්ඡඡා කර ඇත්.
•

පළාත් වදකක් වහෝ වැඩි ගණනක් එක ඒකකයක් වලස කටයුතු කිරීම පිළිෙඳ ව
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ [154අ (3) වැනි වයවසේථාවේ] දැනට පවතින රතිපාදන,
අදාළ පළාත්වල මහජනයාවේ ජනමත් විචාරණයක් ද අව ය ය යන අතිවර්ලක
අව යත්ාව සමග රඳවා ගත් යුතු ෙව.

•

ඒකාෙේධ කිරීමක් සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවවහි විධිවිධාන සැලැසේීම වනාකළ
යුතු ෙව.

•

වයවසේථාවවන් උතුරු නැවගනහිර පළාත් එක් ඒකකයක් වලස පිළිගත් යුතු ෙව.
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ප්රජා සභා
රාජය පාලනවයහි විවිධ මට්ටේවලදී සහ විවිධ භූවගෝලීය රවේ වලදී එම රවේ වල
සුළුත්ර රජාවන් වන කණ්ඩඩායේවල අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා වන ෙව සහතික කිරීම සඳහා
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාමය විධිවිධාන සැලැසේවිය යුතුය.

2.1 අන්තර්-පළාේ සහවයෝගීතාව්
එම පළාත්වල විධායක රීණත්වය තුළ වැවටන කරුණු සේෙන්ධවයන් අන්ත්ර්ලපළාත් සහවයෝගීත්ා කයත්ාව ගැන ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ සඳහන් කළ යුතු යයි ද
නිර්ලවේ වකවර්ල.

2.2 වබදුේව්ාදීව් වව්න් වීමට විරුද්ධ රැකව්රණය
වෙදුේවාදීව වවන් ීමට විරුේධව රැකවරණය සපයන වගන්ති වයවසේථාවේ ඇතුළත්
කළ යුතු යයි නිර්ලවේ වකවර්ල.
ශ්රී ලංකාවේ රාජයය “වනා වෙදු හා වනා වෙදිය හැකි” වලස විව ේෂිත්ව වයවසේථාවේ
සඳහන් විය යුතු ය. එයට අමත්රව වමවසේ ද නියම කළ හැක.

“ශ්රී ලංකාවේ භූමි රවේ වයන් කිසිම වකාටසක් වවනම රාජයයක් වලස රකා යට
පත් කිරීමට වහෝ එයට පක්ෂව කථා කිරීමට වහෝ ශ්රී ලංකාවේ පළාත්ක් වහෝ එයින්
වකාටසක් වහෝ වවන් කිරීමට වහෝ කිසිම පළාත් සභාවක් වහෝ වවනත් අධිකාරියක්
කටයුතු වනා කළ යුතු ය.”
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව මගින් මහජන ආරක්ෂාව සේෙන්ධවයන් රමාණවත්
ආරක්ෂාවන් සැලැසේවිය යුතුය. වමම වාර්ලත්ාවේ 27 වන පිටුවවහි වයෝජිත් රතිපත්ති
හා සූත්රණයන් ඇතුළත් වකාට තිවේ.

3. පළාේ පාලන ආයතන
3.1 පළාේ සභා යටවේ ක්රියාේමක ව්න රජවේ තුන්ව්ැනි ස්තරය ව්න පළාේ
පාලන ආයතන
පළාත් සභා යටවත් ක්රියාත්මක වන පළාත් පාලන ආයත්න රජවේ තුන්වැනි
සේත්රයක් වලස පිළිගැනීමටත්, අරමුදල් හා සේෙන්ධ රතිපාදන නිසා පළාත් සභා
වලට පළාත් පාලන ආයත්න සේෙන්ධවයන් ඇති අධීක්ෂණ ෙලත්ල දුර්ලවල වනා
කරන ෙවටත් රතිපාදන සකසේ කිරීමට නිර්ලවේ වකවර්ල. එවැනි පළාත් පාලන
ආයත්නවලට නීති සේපාදන ෙලයක් නැති අත්ර නීතිවයන් නියම කර ඇති පරිදි ඒවා
වක්න්රයට හා පළාත්වලට අයිති විෂයයන් ක්රියාත්මක කරන ආයත්න වනු ඇත්.

3.2 පළාේ පාලන ආයතන සේබන්ධ නීිමය රාමුව්
පළාත් පාලන ආයත්නවල සංයුතිය, මැතිවරණ, ආකෘතිය, වුහය හා ෙලත්ල
පිළිෙඳ ව ඒකාකාර ෙවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා මධයම රජයට නීතිමය රාමුවක්
සකසේ කිරීවේ හැකියාවක් තිබිය යුතු ෙවට නිර්ලවේ වකවර්ල. වකවසේ වවත්ත් ජාතික
රමිති/නීතිමය මුවට අනුව පළාත් පාලන ආයත්න වැඩිදියුණු කිරීම පළාත් සභාවල
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ෙලත්ල යටවත් විය යුතුය. විවිධ වර්ලගවල පළාත් පාලන ආයත්න සේෙන්ධ
නිර්ලණායක හා ඔවුන්වේ විවිධාකාර ෙලත්ල හා කාර්ලයයන් පිළිෙඳ නීතියක් සේමත්
කර ගත් හැක.
ජනගහනය/ඉඩේ රමාණය ආදිය මත් පදනේ ව වර්ලගීකරණය කරන ලද පළාත්
පාලන ආයත්න නීතිය මගින් නියම කළ යුතුය. විවිධ වර්ලගවල පළාත් පාලන
ආයත්නවල ෙලත්ල හා කාර්ලයයන් (ක්රියාත්මක කිරීවේ ෙලත්ල ඇතුළු) වවනසේ
විය හැකිය. වමම වර්ලගීකරණය/ෙලත්ල ආදිවේ විසේත්ර තීරණය කළ යුත්වත්
පනවන නීතිමය රාමුව අනුවයි.

4. රජවේ ස්තර ගණනාව්ක් අතර බලතල වබදීම නිශ්්ිත අර්ථ සහිතව්
හා පැහැදිලිව් දැක්විය යුතුය.
4.1 වමවහයුේ කමිටුව ඉදිරිවේ කරුණු දැක්වු මහ ඇමතිවරුන් ඇතුළු වොවහෝ
වදවනක් එකඟ වූ අදහසක් නේ ෙලත්ල නි ේිත්ාර්ලථ සහිත් ව පැහැදිි ව වවන් කළ
යුතු ෙවත් වර්ලත්මාන සමගාමී ලැයිසේතුව ඉවත් කළ යුතු ෙවත් ය. පාර්ලිවේන්තුව හා
පළාත් සභා අත්ර සෙඳත්ා පිළිෙඳව වසායා ෙැලීම සඳහා වමවහයුේ කමිටුව විසින්
පත්කරන ලද ත්ත්කාර්ලය අනු කමිටු වාර්ලත්ාව ද වමය වයෝජනා කර තිවේ.
4.2 ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා රතිසංසේකරණ සඳහා වන මහජන අදහසේ විමසීවේ කමිටුව
විසින් ලැයිසේතු වදකක් (එනේ ජාතික ලැයිසේතුවක් හා පළාත් ලැයිසේතුවක්) තිවෙන
අත්ර, පළාත් පාලන ලැයිසේතුවක් ද හඳුන්වා දීම නිර්ලවේ කර ඇත්.
ජාතික ලැයිසේතුවක් (සංවෘත් ලැයිසේතුවක්) සහ පළාත් ලැයිසේතුවක් තිබිය යුතුය
යන්න වමවහයුේ කමිටුවවහි මත්ය වේ. සමගාමී ලැයිසේතුවක රඳවා ගැනීමට අව ය
විෂය ක්වෂේත්ර නියම වකවරන සමගාමී ලයිසේතුවක් රඳවා ගැනීම සළකා ෙැලීමටද
තීරණය කරන ලදි.
ශ්රී ලංකාවේ සේවවරීභාවය, වභෞමික අඛණ්ඩඩත්ාවය, ආරක්ෂාව/ජාතික ආරක්ෂාව
සහ ආර්ලික ඒකීය ෙව සහතික කිරීම සඳහා අව ය විෂයයන් ජාතික ලැයිසේතුවට
ඇතුළත් වනු ඇත්.
4.3 ජාතික ලැයිසේතුවවන් වත්ෝරාගත් විෂයයන් හා සේෙන්ධ කාර්ලයයන් පළාත් සභා
විසින් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පාර්ලිවේන්තුව විසින් නීති මගින් අව ය විධිවිධාන
සළසේවා දිය යුතුය.
4.4 පාර්ලිවේන්තුවවන් පළාත් සභා විෂය පථයට අයත් වන නියම කරන ලද කාර්ලයයන්
පළාත් පාලන ආයත්න විසින් ක්රියත්මක කිරීම සඳහා පාර්ලිවේන්තුව වහෝ පළාත්
සභාව විසින් නීති/ආඥාපනත් මගින් විධිවිධාන සැලැසේවිය යුතුය.

5. ජාික ප්රිපේිය, ජාික ප්රමිි හා නීිමය රාමු
වමහි දී අං වදකක් සැලකිල්ලට ගත් යුතු වේ:
1. ‘ජාතික රමිති’ නියම කිරීම හා ‘නීතිමය රාමුව’ සෑදීම;
2. ‘ජාතික රතිපත්තිය’ සකසේ කිරීම.
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5.1 ජාික ප්රමිි/නීිමය රාමු
නි ේිත් ක්වෂේත්ර සේෙන්ධව මධයම රජයට ජාතික රමිති නියම කිරීවේ (උදා,
වසෞඛයය, අධයාපනය, පරිසරය) වහෝ නීතිමය රාමු සකසේ කිරීවේ (උදා. පළාත්
පාලන ආයත්නවල සංයුතිය, ෙලත්ල, කාර්ලයයන්, ඡන්ද හා පළාත් සභා ඡන්ද)
අව යත්ාවක් තිබිය හැකියි.
එම නිසා ආණ්ඩු ක්රම වයවසේථාව මඟින් ජාතික රජයට නීතිමය රාමු වහෝ ජාතික
රමිති පැනවිය හැකි විෂයයන් හඳුනා වගන ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ ඇතුළත් කළ
යුතු ය.
ජාතික රමිති සේෙන්ධවයන්, එවැනි අවම රමිති පහත් දැක්වවන දෑ සහතික කිරීමට
අව ය අවසේථාවන්හිදී නියම කළ හැකි වේ:
අ) රට පුරා පුරවැසියන් විසින් සාධාරණ අවම ජීවන ත්ත්වයක් භුක්ති විඳීම සඳහා;
ආ) රට පුරා පුරවැසියන් විසින් රාජය වසේවා සැපයීම සේෙන්ධවයන් සාධාරණ අවම
රමිතියක් භුක්ති විඳීම සඳහා; වහෝ
ඇ) රට පුරා පරිසරය සුරැකීම පිළිෙඳව සාධාරණ අවම රමිතියක් තිබීම සඳහා.
ඉහත් නියම කර ඇති අවසේථාවන්හිදී නීතිවේ අධිකාරීත්වය යටවත් වරගුලාසි මගින්
මධයම රජයට ජාතික රමිති නියම කළ හැකි වේ. එවසේ වුවද, වරගුලාසි
පාර්ලිවේන්තුවේ මන්ත්රණ සභා වදවකන් ම අනුමත් වනා වුන වහාත් වලංගු
වනාවේ. එවැනි හරයාත්මක වරගුලාසිවල හා ක්රියා පටිපාටිමය වලංගුභාවය
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණවේදී අභිවයෝගයට ලක් කළ හැක.
* අධිකරණ, මූික අයිතිවාසිකේ සහ මධය-පර්ලයන්ත් සෙඳත්ා පිළිෙඳ අනු කමිටු
වාර්ලත්ා මඟින් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණයක් නිර්ලවේ කර ඇත්.

5.2ජාික ප්රිපේිය
වමවහයුේ කමිටුවේ අදහස වූවේ ජාතික රතිපත්තිය අමාත්ය මණ්ඩඩලයට අයත්
කාරණයක් ෙවයි. පහත් දැක්වවන කරුණු ගැන ද අවධානය වයාමු කරන ලදී:
1. ජාතික රතිපත්තිය සේෙන්ධවයන් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ වවනම හරයාත්මක
වයවසේථාවක් තිබිය යුතුය. වමය (වයවසේථාදායක ෙලය සේෙන්ධව අදාල වන)
සංවෘත් ලැයිසේතුවට ඇතුළත් වනා කළ යුතුය.
2. පළාත් සභා ලැයිසේතුවේ අඩංගු කාරණා සේෙන්ධවයන් ජාතික රතිපත්ති සකසේ
කිරීවේ දී මධයම රජය විසින් පළාත් සභා සමග සහභාගීත්ව ක්රියා මාර්ලගයක්
අනුගමනය කළ යුතුය.
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3. පළාත් සභා ලැයිසේතුවේ ඇති කාරණාවක් පිළිෙඳ ව ජාතික රතිපත්ති සකසේ
කිරීම තුළින් අදාළ විෂයය සේෙන්ධවයන් පවරන ලද විධායක හා පරිපාලන
ෙලත්ල ක්රියාත්මක කිරීම සේෙන්ධව මධයම රජය මගින් ආපසු පවරා ගැනීමක්
සිදු වනාවිය යුතුය.
4. ඉහත් සඳහන් පැවරූ ෙලත්ල සේෙන්ධවයන් විධායක හා පරිපාලන ෙලත්ල
(ක්රියාත්මක කිරීවේ ෙලත්ල) පළාත් විසින් රඳවා ගනු ලැවේ.
5. මධයම රජය විසින් ජාතික රතිපත්තිය තීරණය කළ හැකි අවසේථාවන්
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව තුළ දැක්විය යුතුය. පහත් දැක්වවන ආකාරයට ජර්ලමන්
වයවසේථාවේ 72 වැනි වගන්තිය අනුගත් කිරීම වයෝජනා වකවර්ල පැවරූ විෂයයක් සේෙන්ධවයන් ජාතික රතිපත්තියක් අව ය වුවවහාත් එම
ජාතික රතිපත්තිය මධයම රජය සකසේ කරනු ඇත්වත්:
i.

එවැනි කරුණක් සේෙන්ධවයන් පළාත්ක නීති වහෝ රතිපත්ති මගින්
ඵලදායි වලස ක්රියා කිරීමට ඒ ඒ පළාත්වලට වනා හැකි නිසා; වහෝ

ii.

වනතික වහෝ ආර්ලික ඒකාකාරී ෙව පවත්වා වගන යෑම, විව ේෂවයන්ම
පළාත්කට අයිති භූමි රවේ වයන් ඔේෙට ද සමතුලය වූ ජීවන ත්ත්ත්වයන්
පවත්වා ගැනීවේ අව යත්ාවක් ඇති ීම වහේතු වකාටවගනය.

6. ජාතික රතිපත්ති මඟින් පළාත් ලැයිසේතුවේ ඇති කාරණාවක් සේෙන්ධවයන්
පළාත් සභාව විසින් පනවන ලද රඥප්තති උල්ලංඝනය වනා විය යුතුය.
එවසේවුවද, පැවරූ විෂයයන් ගැන නීති පැනීම සේෙන්ධවයන් ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථාවේ රතිපාදනවලට අනුව (ජාතික රතිපත්තියක් ක්රියාත්මක කිරීම
සඳහා) මධයම රජය නීති පැනවූ විට, අදාල පළාත් සභා රඥප්තති එකී ජාතික, නීති
වලට යටත්ව කියවිය යුතුය.

6. පළාේ පාලනය -වතෝරාගේ පළාේ කෘතයයන් ක්රියාේමක කිරීම
මධය-පර්ලයන්ත් සෙඳත්ා අනු කමිටුව නිර්ලවේ කර ඇත්වත් ඇත්ැේ නිවයෝජිත් කාර්ලයයන්
සිදු කිරීමට වහෝ මධයම රජවේ හා පළාත් සභාවල නියමිත් නීති සේෙන්ධවයන්
ක්රියාත්මක කිරීවේ ආයත්නයක් වලස කටයුතු කිරීමට වහෝ පළාත් පාලන ආයත්න
වයවසේථානුකූල ව ෙලගැන්විය යුතු ෙවයි. උදා: පරිසර නීති, වවරළ සංරක්ෂණය,
සමෘේධි වැඩසටහන්, වපර පාසල් ආදිය.
වමවහයුේ කමිටුවේ මත්ය වූවේ මධයම රජය විසින් පරිපාලන ෙලත්ල පවරන
ආකාරයට ම පළාත් විසින්ද අව ය යැයි සැලවකන අවසේථාවල දී පරිපාලන ෙලත්ල
පළාත් පාලන ආයත්නවලට පැවරීම සඳහා පළාත්වලට ෙලය තිබිය යුතු ෙවයි.
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7. ආණ්ඩුකාරව්රයා
වමවහයුේ කමිටුව ඉදිරිවේ අදහසේ ඉදිරිපත් කළ මහඇමතිවරුන් කීපවදවනකුවේ ම
මත්ය වූවේ විධායක ෙලය අමාත්ය මණ්ඩඩලය සතු විය යුතු ෙවත්, ආණ්ඩුකාරවරයා
චාරිත්රානුකූල කාර්ලය භාරයක් පමණක් ඉටු කළ යුතු ෙවත් ය. එක් මහඇමතිවරවයක්
කියා සිටිවේ ආණ්ඩුකාර පදවිය සේපූර්ලණවයන්ම අවහෝසි කල යුතු ෙවයි.
ආණ්ඩුකාරවරයාට ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව මගින් නි ේිත්ව ෙලත්ල ලොදී ඇති
අවසේථාවලදී හැර ඔහු/ඇය විසින් අමාත්ය මණ්ඩඩලවේ උපවදසේ අනුව ක්රියා කළයුතු ෙව
වමවහයුේ කමිටුවේ අදහස විය.
ආණ්ඩුකාරවරයා, ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කරනු ලැබිය යුතු ෙව වමවහයුේ
කමිටුවේ අදහස විය.

7.1 ආණ්ඩුකාරව්රයා නිර්වද්ශ්පාලනික වීම
ආණ්ඩුකාරවරයා ආණ්ඩුකාර ධූරවේ කටයුතු කරමින් සිටින අත්රතුර පක්ෂ
වේ පාලනවයහි නිරත් ීම ත්හනේ කිරීම සඳහා අව ය ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාමය
විධිවිධාන සැලැසේවිය යුතු ෙව වමවහයුේ කමිටුවේ අදහස විය.

8. පළාේ ප්රඥප්තිව්ල ව්යව්ස්ථානුකූලභාව්ය නිර්ණය කළ යුේවේ
ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථා අධිකරණය මගින් පමණි.
වමවහයුේ කමිටුවේ මත්ය වන්වන්:
ආණ්ඩුකාරවරයාට රඥප්තතියට අනුමැතිය දීමට වහෝ නැවත් සලකා ෙැලීම සඳහා ආපසු
යැීමට නියමිත් කාලයක් (උදා. සති වදකක්) ලො දිය යුතුය. නියමිත් කාලය තුළ ඉහත්
කී පරිදි කිසිඳු ක්රියාමාර්ලගයක් වනාගත්වහාත් රඥප්තතියට ආණ්ඩුකාරවරයාවේ
අනුමැතිය ලැබී ඇත්ැයි සලකනු ලැවේ.
එවැනි නිර්ලවේ අන්ත්ර්ලගත් කර වහෝ කිරීමකින් වත්ාරව පළාත් සභාව විසින් අදාල
රඥප්තතිය සේමත් කළවහාත්, ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ලො දී ඇති නියමිත් කාලය තුළ
(උදා. සති වදකක්) රඥප්තතියට අනුමැතිය දීමට වහෝ, එහි වයවසේථාදායක වලංගුභාවය
ගැන සලකා ෙැලීම සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණයට වයාමු කිරීමට වහෝ
කටයුතු කළ යුතුය.ඉහත් කී පරිදි කිසිඳු ක්රියාමාර්ලගයක් වනාගත්වහාත්, රඥප්තතියට
ආණ්ඩුකාරවරයාවේ අනුමැතිය ලැබී ඇත්ැයි සැලවකනු ලැවේ.
පළාත් රඥප්තති අධිකරණවයහි විවරනයට යටත් වියයුතු ෙවට වමවහයුේ කමිටුවේ
අදහස විය.
මහජන රවේ ය සැලසීම සඳහා සියලුම පනත් හා රඥප්තතිවලට මධයම දත්ත් සමුදාය
පේධතියක් පවත්වාවගන යෑම සහතික කිරීමට පනවන ලද සියලු පළාත් රඥප්තතිවල
පිටපත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් පාර්ලිවේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙවද නිර්ලවේ
වකවර්ල.
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9. ස්ව්ාධීන පළාේ රාජය වස්ව්ා වකාමිෂන් සභා පිහිටුවීම. එව්ැනි
වකාමිෂන් සභාව්ලට කරන පේවීේ ව්යව්ස්ථාදායක මණ්ඩඩලවේ
අනුමැියට යටේව් සිදු විය යුතුය.
9.1 පළාේ රාජය වස්ව්ා වකාමිසම
(අ) පළාත් රාජය වසේවා වකාමිෂන් සභා වල සාමාජිකයන් උසසේ අවංකභාවයකින් යුත්
පළාත් රාජය වසේවවේ විනය හා මානව සේපත් කටයුතු සේෙන්ධවයන් ක්රියා කිරීම
සඳහා රමාණවත් දැනුමක් හා අත්දැකීේ සහිත් පුේගලයන් විය යුතුය.
(ආ) පළාත් රාජය වසේවා වකාමිසවේ සාමාජිකයන් පත් කිරීම සඳහා පළාත් සභාවේ
රධාන අමාත්යවරයා සහ විරුේධ පක්ෂ නායකයා විසින් එක්ව නේ වයෝජනා කළ
යුතුය. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාව විසින් එම නාම වයෝජනා අනුමත් කළ යුතු වේ.
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාව විසින් එකී නාම වයෝජනා අනුමත් කළයුතු වන අත්ර,
ඉන්පසුව ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් එම පත්ීේ කළ යුතුය.
(ඇ) රධාන අමාත්යවරයාට හා පළාත් සභාවේ විරුේධ පක්ෂ නායකයාට එකඟ විය වනා
හැකි අවසේථාවන්හිදී ඔවුන් වදවදනා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නාම වයෝජනා අතුරින්
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාවේ නිර්ලවේ මත් පත්ීේ සිදු කරනු ඇත්.
(ඈ) රධාන අමාත්යවරයා සහ පළාත් සභාවේ විරුේධ පක්ෂ නායකවරයා විසින් ඉදිරිපත්
කර ඇති නාම වයෝජනා අතුරින් පත් කිරීමට සුදුසු පුේගලයන් රමාණවත් ත්රේ නැති
ෙවට ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාව තීරණය කළ අවසේථාවන්හිදී සලකා ෙැලීම සඳහා
නැවත් වත්ාවක් නාම වයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ඉල්ලීමක් කළ හැකිවේ.
(ඉ) ඉන් පසුව ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාව විසින්, රධාන අමාත්යවරයා හා පළාත් සභාවේ
විරුේධ පක්ෂ නායකවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නාම වයෝජනා අතුවරන් නේ
නිර්ලවේ කළ යුතු අත්ර, එවසේ ඉදිරිපත් කරන ලද පුේගලයන් පත් කිරීමට නුසුදුසු යයි
අදහසේ කරන්වන් නේ විකල්ප පුේගලයන් නිර්ලවේ කිරීම කළ යුතු වන්වන්ය.
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාව විසින් නිර්ලවේ කිරීවමන් පසු ආණ්ඩුකාරවරයා විසින්
එම පත් කිරීේ සිදුකරනු ඇත්.
(ඊ) පළාත් රාජය වසේවවේ පත් කිරීේ, උසසේ කිරීේ, මාරු කිරීේ, විනය පාලනය හා
වසේවවයන් පහ කිරීම පළාත් රාජය වසේවා වකාමිසමට අයත් කාර්ලයයන් වේ.
(උ) රධාන වල්කේ, අමාත්යං වල්කේවරුන්, හා වදපාර්ලත්වේන්තු රධානීන් හැර සියලු
පළාත් රාජය වසේවකයන් සේෙන්ධ පත් කිරීේ, මාරු කිරීේ, උසසේ කිරීේ හා විනය
පාලනය ඇතුළු රාජය වසේවක රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම පළාත් රාජය වසේවා
වකාමිසවේ වගකීම වේ.
(ඌ) රධාන අමාත්යවරයාවේ එකඟත්වය ඇති ව ජනාධිපති විසින් රධාන වල්කේ පත්
කළ යුතුය.
(එ) රාජය වසේවා වකාමිෂම විසින් නියම කර ඇති නිර්ලණායක වලට යටත්ව සහ අදාළ
පළාත් සභාවේ උසසේ නිලත්ල පිළිෙඳ කාරක සභාවවහි අනුමැතියට යටත්ව, ඇමති
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මණ්ඩඩලවේ නිර්ලවේ අනුව ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් අමාත්යං වල්කේවරු පත්
කළ යුතුය.
(ඒ) අමාත්ය මණ්ඩඩලවේ නිර්ලවේ මත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් වදපාර්ලත්වේන්තු
රධානීන් පත් කරනු ඇත්. වමම නිර්ලවේ ඉදිරිපත් කිරීවේ දී අමාත්ය මණ්ඩඩලය
පළාත් රාජය වසේවා වකාමිසවමහි අදහසේ විමසිය යුතු ය.

10. පළාේ අතර හා වක්න්රය හා පළාේ අතර සහවයෝගය ව්ැඩිදියුණු
කිරීම සඳහා ප්රධාන අමාතයව්රුන්වේ සේවේලනයක් පිහිටුවීම
වපාදු වැදගත්කමකින් යුතු වන කරුණු සාකච්ඡඡා කිරීමටත් අන්ත්ර්ල-පළාත්
සහවයෝගීත්ාව රවර්ලධනය කිරීමටත් අග්රාමාත්යවරයා සහ සියලුම පළාත්වල රධාන
අමාත්යවරුන්වගන් සමන්විත් වන රධාන අමාත්යවරුන්වේ සේවේලනයක් විධිමත්
කාල සටහනකට අනුව රැසේ විය යුතු ෙවට නිර්ලවේ වකවර්ල.
අග්රාමාත්යවරයා විසින් රධාන අමාත්යවරුන්වේ සේවේලනවේ මුලසුන වහාෙවනු ඇත්.
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III. රාජය ඉඩේ
ජාික ලැයිස්තුව් - රාජය ඉඩේ
1. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ දක්වා ඇති පරිදි රාජය ඉඩේ.
2. ජාතික ලැයිසේතුවේ ඇති ඕනෑම කරුණක් සඳහා පුේගික වේපළ ලො ගැනීම.
3. සාධාරණ වන්දි වගීමකට යටත් ව ජාතික ලැයිසේතුවේ ඇති ඕනෑම කරුණක් සඳහා
පුේගික වේපළ අත්පත් කර ගැනීම.

පළාේ ලැයිස්තුව්-රාජය ඉඩේ
1. රාජය ඉඩේ හා එහි භාවිත්ය, අන්සතු කිරීම වහෝ වෙදා දීම, ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ
දක්වා ඇති ආකාරයට ජාතික ඉඩේ හා ජල භාවිත් රතිපත්තිය අනුව විය යුතුයි.
2. පළාත් ලැයිසේතුවේ ඇති ඕනෑම කරුණක් සඳහා පුේගික වේපළ ලො ගැනීම.
3.

සාධාරණ වන්දි වගීමකට යටත් ව පළාත් ලැයිසේතුවේ ඇති ඕනෑම කරුණක් සඳහා
පුේගික වේපළ අත්පත් කර ගැනීම.

ඇමුණුම : රාජය ඉඩේ
1. සියලු රාජය ඉඩේ ජනරජය සතු වන්වන්ය.
“රාජය ඉඩේ” යනු ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව ක්රියාත්මක ීම ආරේභ ීමට කින් ශ්රී ලංකා
රජාත්න්ත්රවාදී සමාජවාදී ජනරජයට සතුව තිබූ ශ්රී ලංකාවේ ඇති සියලු ම ඉඩේ වේ.
2. අක්වවරළ, සියලු ඉඩේ, පත්ල්, ඛනිජ රවය හා වේශීය ජල තීරය තුළ සමුරවේ ඇති
අනිකුත් වටිනා රවය, මහාේීපික ත්ටකය හා සේෙන්ධ අයිතිවාසිකේ සහ ශ්රී ලංකාවේ
අනනය ආර්ලික කලාපය පිළිෙඳ අයිතිවාසිකේ ජනරජයට හිමි වන අත්ර ඒවා මධයම
රජයට පැවවර්ල.
3. වේශීය ජල තීරවේ, මහේීපික ත්ටකවේ අනනය ආර්ලික කලාපවේ හා ශ්රී ලංකාවේ
අනිකුත් සමුද්රීමය කලාපවල සීමාවන් වරින් වර නීතිවයන් නියම කරන පරිදි විය යුතුය.
4. වත්ල් ආකර බිේ, වපවරෝියේ හා වපවරෝියේ නිෂේපාදන ඇතුළු ඛනිජ හා පත්ල්
සංවර්ලධනය සහ උපවයෝජනය නියාමනය කිරීම හා ඒවාවේ හිමිකාර භාග එකතු කිරීම
මධයම රජවේ විෂයයක් හා කාර්ලයයක් වනු ඇත්.
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5. ශ්රී ලංකාවේ වේශීය ජල තීරය තුළ ඉඩේ වගාඩ කිරීම මධයම රජයට වවන් කළ
කාර්ලයයක් වේ. නීතිවයන් වවනත් ආකාරයකට ඉඩ දී තිවේ නේ හැර එවසේ වගාඩ කර
ගත් ඉඩේ ජනරජය සතු වන අත්ර, මධයම රජය විසින් භාවිත්යට ගත් යුතුය.
6. වක්න්රවේ වහෝ පළාත්වල පාලනය යටවත් ඇති සියලු ම රජවේ ඉඩේ භාවිත්යට ගත්
යුත්වත් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවට යටත් ව හා ජාතික ඉඩේ වකාමිසම මඟින් නියම කර
ඇති ජාතික ඉඩේ හා ජල භාවිත්ය පිළිෙඳ රතිපත්තියට අනුවයි.
7. රාජය ඉඩේ පැවරීම කළ යුත්වත් ජනරජය වවනුවවන් හා එහි නාමවයන් වන අත්ර, එය
ජාතික ඉඩේ වකාමිසම විසින් නිර්ලණය කර ඇති ජාතික ඉඩේ හා ජල භාවිත්
රතිපත්තියට අනුකූල විය යුතුය.
8. ජාතික ඉඩේ හා ජල භාවිත් රතිපත්තියට යටත් ව, නියමිත් වනතික ක්රියාවියට
අනුකූලව, ජාතික ලැයිසේතුවේ සඳහන් කර ඇති විෂයයන් හා කාර්ලයයන් සේෙන්ධවයන්
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව ආරේභ වන අවසේථාවේ මධයම රජයට එහි ආයත්න වහෝ ඕනෑම
රාජය සංසේථාවකට රාජය පාලනය යටවත් ඇති වහෝ නතු කර ගත් වහෝ ඉඩේ, වක්න්රය
විසින් භාවිත්යට ගත් හැකි වේ.
9. පළාත් ලැයිසේතුවේ ඇති ඕනෑම විෂයයක් වහෝ කාර්ලයයක් සඳහා භාවිත්යට ගැනීම
සඳහා ඉහත් සඳහන් ඕනෑම රජවේ ඉඩමක් නිදහසේ කර ගැනීමට පළාත් පරිපාලනයට
මධයම රජය සමඟ සාකච්ඡඡා වකාට ඉල්ලා සිටීමට හැකි වේ.
එවැනි ඉඩමක් නිදහසේ කිරීම මධයම රජය රතික්වෂේප කරන අවසේථාවලදී 14,15 සහ 16
යන වේදවල දක්වා ඇති රතිපාදන අදාල වේ.
10. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව ආරේභ කිරීමට වපර පවරා ගත් හා ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව
ආරේභ වන විට ජනරජයට හිමිකම ඇති, අගනුවර භූමි භාගය තුල පිහිටා ඇති රජවේ
ඉඩේ භාවිත් කිරීමට වක්න්රයට හිමිකේ තිවේ.
11. පළාත් තුළ ඇති අන් සියලු ම රාජය ඉඩේ භාවිත්යට ගැනීමට සෑම පළාත්කට ම හිමිකේ
ඇති අත්ර එවැනි රාජය ඉඩේ පහත් දැක්වවන කරුණුවලට යටත් විය යුතුය:
(අ)

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව ක්රියාත්මක ීම ආරේභ ීමට අත්යාසන්නවේ එම
ඉඩවේ නීත්යනුකූල පදිංිය වහෝ අයිතිය සතු වූ ඕනෑම පුේගලවයකු විසින්
භුක්ති විඳින ලද අයිතිවාසිකේ; හා

(ආ)

වමම පරිච්ඡවේදවේ දක්වා ඇති රතිපාදනවලට යටත්ව, පළාත් ලැයිසේතුවේ
දක්වා ඇති කරුණු සඳහා පළාත් පරිපාලනයට එම ඉඩේ භාවිත් කළ හැකි
අත්ර අදාළ ිඛිත් නීතියට අනුකූලව හා ජාතික ඉඩේ භාවිත් රතිපත්තියට
යටත් ව ඉඩේ භුක්තිය, ඉඩේ විකිණීම හා අන්සතු කිරීම, ඉඩේ පරිහරණය,
ඉඩේවල පදිංි කරීම හා ඉඩේ වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළුව ඉඩේ වකවරහි
වහෝ ඉඩේ විෂවයහි ඇති අයිතිවාසිකේ සඳහා හිමිකමක් ඇත්.
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12. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව ෙලාත්මක ීමට වපර ආරේභ කරන ලද හා ආරේභ කර නිමා
වනාකරන ලද වැඩ පිළිවවලවල්වලට අදාළ වන්වන් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව ආරේභ
ීමට වපර එවැනි වැඩ පිළිවවලවල්වලට වයාදා ගත් නිර්ලණායකම වේ.
13. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව ආරේභ ීවමන් පසු ඉඩේවල පදිංි කරීවේ වැඩපිළිවවළවල්
තුළින් රමුඛත්ාව දිය යුත්වත් ඉඩේ නැති පුේගලයන්ට ය. එවැනි පුේගලයන් අත්ර පහත්
දැක්වවන ආකාරයට රමුඛත්ාව හිමි විය යුතුය:
(අ) පළමුව, අදාළ දිසේික්කය තුළ නීතිවයන් පිළිගත් ඕනෑම උප වකාට්ඨාසයක
පුේගලයන්ට
(ආ) වදවනුව, අදාළ දිසේික්කවේ පුේගලයන්ට
(ඇ) තුන්වැනිව, අදාළ පළාවත් පුේගලයන්ට
(ඈ) හත්රවැනිව, අනිත් පුේගලයන් ට ද යනුවවනි.
14. ජාතික ලැයිසේතුවේ ඇති විෂය කරුණක් සඳහා පළාත්ක ඇති රාජය ඉඩමක් අව ය යයි
වක්න්රයට ඒත්තු ගිය විට, අදාළ පළාත් පරිපාලනය සමග සාකච්ඡඡා කිරීවමන් පසු
මධයම රජයට වහෝ මධයම රජය නියම කරන රාජය අධිකාරියකට වහෝ එම කාර්ලයය
සඳහා සාධාරණව අව ය වන රමාණයට ඉඩේ ලො වදන වලස මධයම රජය විසින්
ඉල්ලා සිටින අවසේථාවක පළාත් පරිපාලනය එවැනි අව යත්ාවකට අනුකූලව ක්රියා කළ
යුතුය.

ආරවුල් නිරාකරණය-ඉඩේ
15. පළාත් සභාවක් විසින් මධයම රජවේ අව යත්ාවකට අනුකූලව කටයුතු වනා කරන
විටකදී, ජනාධිපතිතුමා විසින් එය වේරුේ කිරීම සඳහා විනි ේචය මණ්ඩඩලයකට වයාමු
කරනු ඇත්. එම විනි ේචය මණ්ඩඩලය අග්රාමාත්යතුමා විසින් පත් කරනු ලෙන
සාමාජිකවයකුද රධාන අමාත්යවරයා විසින් පත් කරනු ලෙන සාමාජිකවයකුවගන්ද,
එවසේ පත්වු සාමාජිකයන් විසින් වත්ෝරා ගන්නා සභාපතිවරවයකුවගන් සමන්විත් වනු
ඇත්වත්ය. සභාපති පත් කිරීම පිළිෙඳ එකඟත්වයක් නැති විටකදී, ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා
සභාව විසින් සභාපති නේ කරනු ඇත්.
16. එවැනි විනි ේචය මණ්ඩඩලයක තීරණයක් වක්න්රයත් පළාත් සභාවත් අනුගමනය කිරීමට
ෙැඳී සිටී. එකී තීරණයට එවරහිව ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණයට අභියාචනයක්
ඉදිරිපත් කිරීමට රජයට හා පළාත් සභාවට ඇති අයිතියට යටත්ව, එවැනි තීරණයක්
විමර්ල නය කිරීමට වහෝ මත් පළ කිරීමට වහෝ වමාන ම ආකාරයකින් ර ේන කිරීමට
කිසිදු අධිකරණයකට වහෝ විනි ේචය මණ්ඩඩලයකට ෙලයක් වහෝ අධිකාරියක්
වනාමැත්වත්ය.

ජාික ආරක්ෂාව් වහෝ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා අව්ශ්ය ඉඩේ
17. මධයම රජය විසින් අදාළ පළාත් පරිපාලනය සමග සාකච්ඡඡා කිරීවමන් අනතුරුව,
ජාතික ආරක්ෂාව වහෝ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා පළාත්ක ඇති රජවේ ඉඩමක් අව ය
ෙවට අග්රාමාත්යතුමාවේ උපවදසේ මත් ජනාධිපතිතුමා සෑහීමට පත් වූ විටකදී,
අග්රාමාත්යතුමාවේ උපවදසේ මත් ජනාධිපතිතුමා විසින් එවැනි කාර්ලයයක් සඳහා සාධාරණ
අව යත්ාව මත් අදාළ ඉඩම මධයම රජයට වහෝ ජනාධිපතිතුමා විසින් නේ කරන රාජය
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අධිකාරියකට වහෝ ලො වදන වමන් එයට වහේතු දක්වමින් පළාත් පරිපාලනයට නිවයෝග
කිරීමට හැකිවේ.
18. ඉන් පසුව ජනාධිපතිතුමා විසින්, අග්රාමාත්යතුමාවේ උපවදසේ මත්, නියමිත් ඉඩේ
රමාණය ොර ගත් යුතු ෙවට මධයම රජවේ නියමිත් ආයත්නයකට ිඛිත් ව ෙලය
පැවරිය යුතු අත්ර එකී ඉඩේ සේෙන්ධවයන් ඉන් පසු අව ය ආකාරයට ක්රියා වකවරනු
ඇත්.
19. ඉහත් 17 හා 18 වේදයන්හි දක්වා ඇති අවසේථාවන් සේෙන්ධවයන් 14,15 හා 16
වේදවල සඳහන් රතිපාදන අදාළ වනාවේ.
20. ජනාධිපතිතුමාවේ ඉහත් කී තීරණවයන් වහෝ අදාළ ඉඩම පවරා ගැනීම තුළින් අගතියට
පත් පළාත් සභාවක්, අධිකාරයක් වහෝ පුේගලවයකුට, එම තීරණය වහෝ පවරා ගැනීමට
එවරහිව අතුරු වහෝ අවසන් සහනයක් පත්මින් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණයට
අභියාචනයක් කළ හැකි වේ. වමහි සඳහන් රතිපාදනවලට යටත් ව එම තීරණය වහෝ
පවරා ගැනීම ගැන විමර්ල නය කිරීමට වහෝ මත් පළ කිරීමට වහෝ වමාන ම ආකාරයකින්
ර ේන කිරීමට වහෝ වවන කිසිම අධිකරණයකට වහෝ විනි ේචය සභාවකට නීතිමය
අධිකාරයක් වහෝ අධිකරණ ෙලයක් වනාමැත්වත්ය.

ජාික ඉඩේ වකාමිසම
21. අනිකුත් සේවාධීන වකාමිෂන් සභා සේථාපිත් කර ඇති ආකාරයටම ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව
මගින් ජාතික ඉඩේ වකාමිසමක් සේථාපිත් කළ යුතුය. වමම වකාමිසවේ වුහය තුළින්
එක් අත්කින් මධයම රජයටත් අනිත් අතින් පළාත්වලටත් සමාන නිවයෝජනයක් ලො
වදමින් සියලු රධාන රජාවන්වේ නිවයෝජනය ද සහතික කළ යුතුය.
22. ජාතික ඉඩේ වකාමිසම විසින්, ජාතික ඉඩේ භාවිත් රතිපත්තිය සකසේ කිරීවේ දී පළාවත්
නීති සේපාදක ආයත්න හා ජනත්ාව සමග පුළුල් සාකච්ඡඡාමය ක්රියාමාර්ලගයක්
අනුගමනය කළ යුතුය.

ජාික ඉඩේ වකාමිසවේ බලතල හා කාර්යයන්
23. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව හා පාර්ලිවේන්තුවවන් පනවන ලද නීතිවලට යටත් ව ජාතික
ඉඩේ වකාමිසම වගකීම විය යුත්වත්:
(අ) උිත් රමාණවේ වන වැසේම, සේවාභාවික සේපත් උපවයෝජනය, ජල වපෝෂක
රවේ ආරක්ෂා කිරීම, පරිසරවේ ගුණාත්මකභාවය රැක ගැනීම හා වවනත් අදාළ
කරුණු ආදිය පිළිෙඳව ජාත්යන්ත්ර රමිති සැලකිල්ලට ගනිමින් ජාතික ඉඩේ සහ
ජල පරිහරණය පිළිෙඳ රතිපත්තියක් (අන්ත්ර්ල පළාත් වාරිමාර්ලග, ජල සැපයුේ,
ජලවිදුි වයපෘතිවලට අදාල රතිපත්ති ඇතුළත්ව) සකසේ කිරීම.
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එවැනි රතිපත්තියක් සකසේ කිරීවේ දී, ජාතික ඉඩේ හා ජල වකාමිසම මඟින්
මධයම රජය හා පළාත් පරිපාලනයන්හි රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
ඇගයීවේ සීමාවක් පැන විය යුතුය.
(ආ) ඉහත් කී රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ඉඩේ සහ ජල පරිහරණ
මාර්ලවගෝපවේ සකසේ කිරීම.
එවැනි මාර්ලවගෝපවේ ක්රියාත්මක කළ හැකි වන්වන් පාර්ලිවේන්තුවවන් හා
වදවන මන්ත්රණ සභාවේ සරල ෙහුත්රයකින් අනුමත් ීවමන් පසු පමණි.
(ඇ) අනුමත් ජාතික ඉඩේ සහ ජල පරිහරණ මාර්ලවගෝපවේ
කිරීම.

යටවත් රකා

නිකුත්

-

විව ේෂිත් රවේ , වවන් කළ වනාන්ත්ර, රක්ෂිත් වනාන්ත්ර, ජාතික උදයාන,
දැඩි සේවාභාවික රක්ෂිත්, සේවාභාවික රක්ෂිත්, අභය භූමි හා ජාතික උරුම
වනාන්ත්ර රවේ ආදිය ව වයන් හැඳින්ීමට වයෝජිත් රවේ පිළිෙඳව
රකා වලට දැනට ඉහත් කී පරිදි පිළිවගන ඇති රවේ සමාවලෝචනයට
භාජනය කිරීම ද ඇතුළත් වේ.

-

දිය ෙසේනාවල ආරක්ෂාව, සෑම පළාත්ක ම තිබිය යුතු උිත් වන ආවරණය,
ජීීන් හා වෘක්ෂලත්ා සංරක්ෂණය හා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම ආදිය
සේෙන්ධවයන් මධයම රජයට හා පළාත් පරිපාලනයට රකා නිකුත් කිරීම.

එවැනි රකා ක්රියාත්මක කළ හැකි වන්වන් පාර්ලිවේන්තුවවන් හා වදවන මන්ත්රණ
සභාවේ සරල ෙහුත්රයකින් අනුමත් ීවමන් පසු පමණි.
(ඈ) ඉහත් දැක්වූ ආකාරයට මාර්ලවගෝපවේ වහෝ රකා සකසන ලද සහ ඉඩේ සහ ජල
පරිහරණය පිළිෙඳව අධීක්ෂණය හා සමාවලෝචනය.
24. වමම රතිපත්ති හා මාර්ලවගෝපවේ සකසේ කිරීවේ දී මධයම රජය, පළාත් සභා වහෝ
වවනත් අධිකාරියක් වහෝ නිලධාරිවයක් වහෝ ඕනෑම පුේගලවයක් විසින් ඉදිරිපත් කරන
නිවයෝජනයන් ජාතික ඉඩේ වකාමිසම විසින් සැලකිල්ලට ගත් යුතුය.
25. මධයම රජයට හා පළාත් පරිපාලනයට කරුණු දැක්ීමට අවසේථාවක් ලො දීවමන්
පසුවත් වකාමිසවමන් නිකුත් කළ රකා හා උපවදසේවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම
හිත්ා මත්ාම පැහැර හරිමින් මධයම ආණ්ඩුව වහෝ පළාත් පරිපාලනය කටයුතු කරන
ෙවට වකාමිසම තීරණය කළ වහාත් වකාමිසමට වමම කරුණ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා
අධිකරණයට වයාමු කළ හැකි වේ.
26. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණයට අව යයැයි වපනී ගිය වහාත් මධයම රජයට වහෝ
පළාත් පරිපාලනයට (වහෝ ඒවාවේ නිලධාරීන් වහෝ අධිකාරීන්ට) අදාල උපවදසේ වහෝ
නිවේදනවලට අනුකූලව කටයුතු කරන වලසට සේිර වහෝ අතුරු නිවයෝග නිකුත් කළ
හැකි වේ.
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27. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණය විසින් වදන ලද සේිර වහෝ අතුරු නිවයෝගයකට
පටහැනිව පළාත් පරිපාලනය කටයුතු කරන අවසේථාවකදී අනුකූලත්ාව සහතික කිරීමට
අව ය නියමිත් ඉඩේ, නියමිත් කාල පරිච්ඡවේදයක් සඳහා පාලනය භාර ගන්නා වලස
මධයම රජය වවත් නිවයෝගයක් නිකුත් කිරීමට වහෝ වවනත් උිත් නිවයෝගයක් නිකුත්
කිරීමට වහෝ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණයට හැකි වේ.
28. වකාමිසවේ මාර්ලවගෝපවේ හා රකා අවසානාත්මක හා තීරණාත්මක වන අත්ර
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණවේ හැර කිසිම අධිකරණයක වහෝ විනි ේචය සභාවක
ර ේන කළ වනා හැක. කිසිම පදනමක් මත් එවැනි මාර්ලවගෝපවේ වහෝ රකා වල
වලංගු භාවය ගැන විමර්ල නය කිරීමට වහෝ මත් පළ කිරීමට වහෝ වමානම ආකාරයකින්
ර ේන කිරීමට වහෝ වවන කිසිම අධිකරණයකට වහෝ විනි ේචය මණ්ඩඩලයකට අධිකරණ
ෙලයක් වහෝ නීතිමය අධිකාරයක් වහෝ වනාමැත්වත්ය.

අන්තර්-පළාේ ව්ාරිමාර්ග ව්යාපෘි
29. අන්ත්ර්ල-පළාත් වාරිමාර්ලග වයාපෘති යනු පළාත් වදකක් වහෝ වැඩි ගණනක් ඇතුළුවන
ආකාරයට ෙල රවේ නිර්ලණය කර ඇති වයෝජනා ක්රම වේ.
30. අන්ත්ර්ල-පළාත් වාරිමාර්ලග වයාපෘති හා ඒවා ක්රියාත්මක කිරීවේ රතිඵලයක් වලස
අවත්ැන් වන පුේගලයන් නැවත් පදිංි කිරීම මධයම රජයට අයත් විෂයයක් හා
කාර්ලයයක් වන අත්ර, එවැනි නැවත් පදිංි කිරීේ සිදු කල යුත්වත් එවැනි වයාපෘතිවින්
වසත් සැලවසන පළාත්වල රධාන අමාත්යවරුන් සමඟ සාකච්ඡඡා කිරීවමනි.
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IV.

පළාේ ලැයිස්තුවේ විෂයයන් පිළිබඳ මධයම නීි සේපාදනය

1. දැනට ෙල පැවැත්වවන සියලුම මධයම නීති (පළාත් ලැයිසේතු විෂයයන් පිළිෙද) පළාත්
විසින් සේමත් කරන නීතියකින් සංව ෝධනය වහෝ අවහෝසි කරන තුරු ඒ ආකාරයට ම
ෙලපැවැත්වවනු ඇත්. වේ අනුව එවැනි නීති යටවත් අමාත්යවරුන් හා නිලධාරීන්ට
පැවවරන ෙලත්ල අදාළ පළාත් ඇමතිවරයාට හා නිලධාරියාට පැවවර්ල.
2. පළාත් ලැයිසේතුවේ සඳහන් ඕනෑම විෂයයක් පිළිෙඳව වක්න්රයට නීති පැනවිය හැකි නමුත්
ඒ නීති සඳහා සියලු ම පළාත් සභාවල එකඟත්ාව තිබිය යුතුය.
වකවසේවුවද, වක්න්රය මඟින් පළාත් සභා ලැයිසේතුවේ ඇතුලත් කිසිඳු කාරණාවක්
සේෙන්ධවයන් යේ පලාත් සභාවක් මඟින් නීති පැනීමකට එකඟ වනාවන අවසේථාවකදී,
විමධයගත් කරන ලද ෙලත්ල ඒක පාර්ල ේවිකව පළාත් වවතින් නැවත් පවරා ගැනීම
වැළැක්ීම සඳහා වන වයවසේථාමය සුරැකියාවන්වගන් වත්ාරව එකී නීති පැනීම සිදු
වනාකළ යුතුය.

වව්නේ කරුණු
වයවසේථාව සේමත් කිරීවමන් අනතුරුව, පළාත් සභා පනත් හා පළාත් සභා මැතිවරණ පනත්
සුදුසු ආකාරයට සංව ෝධනය කිරීමට වහෝ අලුත් නීති මගින් රතිසේථාපනය කිරීමට කටයුතු
කළ යුතුය.
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V. අගනුව්ර භූමිභාගය
ස්ථාපිත කිරීම
1. ජාතික අග නගරය හා ශ්රී ලංකා රජවේ වක්න්රසේථානය වන්වන් අගනුවර භුමිභාගය
තුළ පිහිටි වකාළඹ නගරයයි.
2. ශ්රී ලංකාවේ අගනුවර භූමිභාගයට ෙසේනාහිර පළාත් තුළ පිහිටි ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ
XXX උපවල්ඛනවේ දක්වා ඇති රවේ අයත් වේ.

රජය
3. පාර්ලිවේන්තු හා පළාත් සභා මැතිවරණ සේෙන්ධවයන් අගනුවර භුමිභාගය ෙසේනාහිර
පළාවත් වකාටසක් වලස සැලවක්.
4. අගනුවර භුමිභාගය සේෙන්ධවයන් ෙසේනාහිර පළාවත් පළාත් සභාව විසින් පළාත්
ලැයිසේතුවේ නියම කර ඇති ෙලත්ල වයාදා ගනු ඇත්.
වකවසේවුවද, අගනුවර භුමි භාගය සේෙන්ධව නි ේිත් විෂයයන් හා කාර්ලයයන් ජාතික
ලැයිසේතුව තුළ මධයම රජවේ ෙලත්ල හා කාර්ලයයන් වලස ඇතුලත් වන අවසේථාවලදී
අදාල ෙලත්ල හා කාර්ලයයන් මධයම රජය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ඇත්. [උදා: නීතිය හා
සාමය, අගනුවර භුමිභාගය තුළ නාගරික සැලැසේම සහ එය ක්රියාත්මක කිරීම, අගනුවර
භුමි භාගය තුළ මහජන උපවයෝගිත්ා, අගනුවර භුමිය තුළ මහාමාර්ලග (පළාත්පාලන
ආයත්නවින් නඩත්තු කරන මාර්ලග හැර), අගනුවර භුමි භාගය තුළ ඇති ජලපවාහන
හා ජල මාර්ලග]
5. වමම වගන්තිය යටවත් පාර්ලිවේන්තුව මඟින් විධිවිධාන සලසා ඇති ආකාරය හැරුණු
වකාට, අගනුවර භුමිභාගය සේෙන්ධවයන් ෙසේනාහිර පළාවත් පළාත් සභාවේ රඥප්තති
අදාළ වේ. වමම වගන්තිය යටවත් පනවන පාර්ලිවේන්තු පනත්ක් හා පළාත් සභාවේ
රඥප්තති අත්ර අනනුකූලත්ාවක් ඇති වු විට එම අනනුකූලත්ාව අදාළ වන ත්ාක් දුරට
පාර්ලිවේන්තු පනත් ෙලපැවැත්වවනු ඇත්වත්ය.
6. පාර්ලිවේන්තු පනත්කින් දක්වා ඇති ආකාරය හැරුණුවකාට, අදාළ පලාත් පාලන
ආයත්න විසින් ඔවුන්වේ ෙල රවේ යටත්ට එන අගනුවර භුමි භාගවේ භුවගෝලීය
රවේ සේෙන්ධවයන් එකී පළාත්පාලන ආයත්න ඔවුන්වේ ෙලත්ල භාවිත් කරනු
ඇත්.
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VI. වදව්ැනි මන්ත්රණ සභාව්
1. රධාන ව වයන් පළාත් වලට නිවයෝජනයක් ලැවෙන ආකාරයට වදවැනි මන්ත්රණ
සභාවක් සේථාපිත් කළ යුතුයයි වපාදු එකඟත්ාවක් දක්නට තිබුණි.
2. වදවැනි මන්ත්රණ සභාව සාමාජිකයන් 55 වදවනකුවගන් සමන්විත් විය යුතු යයි ද, එයින්
45 වදවනකු පළාත් සභාවින් ද (පැවරිය හැකි ත්නි ඡන්ද පදනම මත් එම සෑම පළාත්
සභාවක් ම සාමාජිකයන් 5 වදවනකු නේ කිරීම තුළින්) හා ත්නි පැවරිය හැකි ඡන්ද
පදනම මත් පාර්ලිවේන්තුවවන් වත්ෝරා පත් කරන සාමාජිකයන් 10 වදවනකු ද විය යුතු
යයි වයෝජනා ී තිවේ. එම සාමාජිකයන් 10 වදනා මහජනත්ාව අත්ර වහෝ වෘත්තිමය
ව වයන් දසේකේ විදහා පෑ, කීර්ලතිමත් හා අවංකභාවවයන් යුතු පුේගලයන් විය යුතුය.
3. සාමානය නීති රතික්වෂේප කිරීවේ ෙලයක් වදවැනි මන්ත්රණ සභාවට වනාතිබිය යුතු
නමුත්, සාමානය නීති නැවත් සලකා ෙැලීම සඳහා පාර්ලිවේන්තුවට ආපසු යැවිය හැකි
වේ. පනත් වකටුේපත් පාර්ලිවේන්තුවේ නයාය පත්රයට ඇතුළත් කිරීවමන් පසු වදවන වර
කියීමට වපර ඒ පිළිෙඳ ව අදහසේ විමසීම සඳහා වදවැනි මන්ත්රණ සභාවට යැවිය යුතුය.
4. පහත් දක්වා ඇති වනතික ෙලත්ලවලට අමත්රව, වදවන මන්ත්රණ සභාව මඟින්
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවවන් වහෝ නීතිවයන් නියම කරනු ලෙන අධීක්ෂණ හා අනිකුත්
කාර්ලයයන් ඉටු කළ හැකි වේ.
5. විව ේෂ (2/3) ෙහුත්රයක් සහිත් ව පාර්ලිවේන්තුව හා වදවැනි මන්ත්රණ සභාව යන
වදවකන් ම සේමත් ී නැත්නේ, කිසිම වයවසේථා සංව ෝධනයක් සේපාදනය වනාවිය
යුතුය.
ජනමත් විචාරණ අව යත්ාව මතු ී ඇත්නේ, ජනමත් විචාරණයක දී ද මහජනයාවගන්
අනුමත් ීවමන් වත්ාර ව එම සංව ෝධනය නීතියක් ෙවට පත් වනාවේ.
6.

මූික අයිතිවාසිකේ හා ෙලය වෙදා හැරීම ඇතුළුව ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ මූික
ලක්ෂණ වයවසේථාමය සංව ෝධනයන් මඟින් අනුමත් කිරීවේදී, එවන් සංව ෝධනයන්
අතිවර්ලක වයවසේථාමය සුරැකියාවන් ආකාරවයන් හැරුණුවිට, සේමත් කළ වනාහැකි
වන්වන්ය.
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VII. මැිව්රණ ක්රමය
1. මැතිවරණ ක්රමය, අවසාන රතිඵලවේ සමානුපාතිකෙව (ආසන වවන් කිරීම) ත්හවුරු කරන
වමන්ම, ඍජුවම මැතිවරණ වකාට්ඨාසවින් පත්වන (එවැනි මන්ීන් මැතිවරණ
වකාට්ඨාසයට වගකීම සහතික කරන) මිශ්ර මන්ී සමානුපාතික ක්රමයක් විය යුතුය.
2. පාර්ලිවේන්තුවේ පළමු මන්ත්රණ සභාව නියම කරන ලද මන්ීවරුන් සංඛයාවකවගන්
(උදා: 233 ක්) සමන්විත් විය යුතුය.
3. මුළු රවටන්ම වැඩිම ආසන සංඛයාව දිනා ගන්නා පක්ෂයට නියමිත් රසාද ආසන සංඛයාවක්
වවන් කළ යුතුය.
4. ආසන 223 වෙවදන්වන් පහත් දැක්වවන ආකාරයටයි:
140ක් (60%) වක්වල ක්රමය යටවත්ද, 93 (40%) අවසාන රතිඵලවේ සමානුපාතිකභාවය
පිළිබිඹු ීම සහතික කිරීම සඳහා අව ය පරිදි සමානුපාතික ක්රමය යටවත් අනුපූරණ ආසන
යටවත්ද වේ.
5. සමානුපාතික නිවයෝජන ක්රමය යටවත් අනුපූරණ ආසන පළාත් හා/වහෝ ජාතික මට්ටේ
අනුව වවන් වකවරනු ඇත්.
6. පුේගලයන් අවත්ැන් ීවේ වහේතුවවන් ඇතිවූ විෂමත්ා හානි පූරණය කිරීම සඳහා නියමිත්
කාලයකට උතුරු පළාත්ට අතිවර්ලක ආසන නියමිත් සංඛයාවක් වවන් කරනු ඇත්.

ආසන 233 වබදන ආකාරය
7. වක්වල ආසන පුරවනු ලෙන්වන් සෑම ත්නි මන්ී වකාට්ඨාසයකම වැඩිම ඡන්ද සංඛයාව
ලො ගන්නා අවප්තක්ෂකයන් වගනි.
කිසියේ රජාවක ඌන නිවයෝජනයක් සිදුවිය හැකි අවසේථාවලදී, එවැනි රජාවක්
නිවයෝජනය කිරීම පිණිස කුඩා ඡන්ද වකාට්ඨාස සකසේ කිරීම සඳහා සීමා නිර්ලණය
වකාමිසමට ෙලය තිබිය යුතුය [වසෝල්ෙරි ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවවහි 41 (4) වගන්තිය සහ
1972 ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවවහි 78 (4) වයවසේථාවට සමාන විධිවිධාන].

විකල්ප අදහස වක්වල ආසන පිරවිම වමවසේ විය යුතුය:
i. සෑම ත්නි මන්ී වකාට්ඨාසයක් තුළම වැඩිම ඡන්ද සංඛයාවක් ලො ගන්නා
අවප්තක්ෂකයාවගන්;
ii. මන්ීන් වදවදවනක් පත් කළ හැකි ේවි-මන්ී වකාට්ඨාසවල වැඩිම ඡන්ද සංඛයාවක්
ලො ගන්නා අවප්තක්ෂකයන් වදවදනාවගන් වන නමුත්, ඡන්ද දායකයන්ට වේ
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අවසේථාවේදී ද හිමි වන්වන් එක් ඡන්ද පිකාවක් මත් වක්වළ ඡන්ද වදකක් සහ එක්
පක්ෂ ඡන්දයක් පමණි;
iii. ඌන නිවයෝජනයක් ඇති කණ්ඩඩායේවලට නිවයෝජනයක් ලො දීම සඳහා පිහිටුවන ේවි
මන්ී වකාට්ඨාස ගණන 5කට වනාවැඩි විය යුතුය;
iv. ත්නි මන්ී වකාට්ඨාසයක් විය හැකිව තිබූ වකාට්ඨාස වදකක් එක් කිරීවමන් ේවි මන්ී
වකාට්ඨාසයක් නිර්ලමාණය කර ගත් හැකි අත්ර, වමමගින් සෑම ඡන්දයකම වටිනාකවේ
අසාධාරණ විෂමත්ාවක් නැති ෙව සහතික වකවරනු ඇත්.
8. ජාතික හා/වහෝ පළාත් අනුපූරක ආසන වවන් කිරීවේ අවම සීමාව තීරණය කළ යුතුවේ.

ඡන්දය ප්රකාශ් කිරීම
9. සෑම ඡන්දායකවයකුටම ඡන්ද වදකක් හිමි වන අත්ර, ඒ වදකම එකම ඡන්ද පිකාවක
ඇතුලත් විය යුතුය.
10. වමයින් එක් ඡන්දයක් ත්නි මන්ී වකාට්ඨාසවේ (වහෝ ෙහු මන්ී වකාට්ඨාසවේ)
අවප්තක්ෂකයා සඳහා වන අත්ර, අනිත් ඡන්දය පක්ෂය සඳහා වේ.
(වංචා කිරීම වැළැක්ීවේ රීති ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව මඟින් දැක්විය යුතුය.)
11. පාර්ලිවේන්තු මන්ීවරවයකුට (එම මන්ීවරයා පාර්ලිවේන්තුවට පත්වූ ලැයිසේතුවට අදාළ)
වේ පාලන පක්ෂවේ සාමාජිකත්වය අහිමි වන අවසේථාවක දී, එම මන්ීවරයාවේ ආසනය
පුරප්තපාු වන අත්ර:
(අ) ඡන්ද වකාට්ඨාසවයන් ඍජුවම වත්රී පත්වූ මන්ීවරවයක් පක්ෂවයන් වනරපූ විට ඒ
ආසනය සඳහා අතුරු මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතුය;
(ආ) ඡන්ද වකාට්ඨාසවයන් ඍජුවම වත්රී පත්වූ මන්ීවරවයකු වේ මරණය, ඉල්ලා
අසේීම වහෝ නුසුදුසු ෙවට පත්ීම මත් එම ආසනය පුරප්තපාු වූ විට අතුරු
මැතිවරණයක් පැවැත්ීවමන් වත්ාරව පක්ෂය මඟින් අදාළ ලැයිසේතුවවන් වවනත්
අවප්තක්ෂකවයක් නේ කිරීමට හැකි වේ.
(ඇ) ලැයිසේතු මඟින් පත්වූ මන්ීවරවයක් සේෙන්ධවයන් අදාළ පක්ෂය විසින් එම
ලැයිසේතුවවන් විකල්ප අවප්තක්ෂකවයක් පත් කළ හැකි වේ.
(ඈ) මන්ීවරවයකු නේ කළ වේ පාලන පක්ෂය විසින් අදාළ පාර්ලිවේන්තු මන්ීවරයා
වනරපීවේ වලංගුභාවය නිර්ලණය කිරීවේ ඒකාන්තික අධිකාරී ෙලය, වයවසේථානුකූල
අර්ලථ දැක්ීේ සේෙන්ධවයන් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණවේ අධිකාරී ෙලයට
යටත් ව, වශ්රේෂේඨාධිකරණය සතු විය යුත්වත්ය. එවැනි වනරපීමක වලංගුභාවය වහෝ
නීත්යනුකූලභාවය පිළිෙඳව කිසිඳු අධිකරණයක පටිපාටියක් තුළින් වහෝ කිසිඳු
පදනමක් මත් එවන් වනරපීමක වලංගුභාවය වහෝ නීත්යනුකූලභාවය පිළිෙඳ
රකා යට පත් කිරීමට කිසිඳු අධිකරණයකට වනාහැකි වන අත්ර, එවැනි වනරපීමකට
එවරහිව ත්හනේ නිවයෝගයක් වහෝ වාරණ නිවයෝගයක් නිකුත් කිරීමට කිසිඳු
පදනමක් මත් කිසිඳු අධිකරණයකට වනාහැකි වන්වන් ය.
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VIII. විධායකය
1. අද පවතින ආකාරවේ විධායක ජනාධිපති ධුරය අවහෝසි කළ යුතු ෙවට වපාදු එකඟත්වයක්
තිබුණි.
2. නියම කර ඇති අවසේථාවලදී පළාත් සභාවලට අදාල ෙලත්ලද ඇතුළත් ෙලත්ල
ජනාධිපතිවරයාට ලො දිය යුතුය.
3. ජනාධිපතිවරයා නියමිත් ධුර කාලයක් සඳහා පාර්ලිවේන්තුව මගින් වත්ෝරා පත් කර ගත්
යුතුය.

අග්රාමාතයව්රයා වතෝරා ගැනීම
3. අග්රාමාත්යවරයා පත් කිරීවේ ක්රියාවිය සඳහා පහත් දැක්වවන විකල්ප සලකා ෙලන ලදී:
(අ) අග්රාමාත්යවරයා ඍජුවම ඡන්දයකින් වත්ෝරා පත් කර ගැනීම
(ආ) පූර්ලව නේ කිරීවමන් අග්රාමාත්යවරයා පත් කිරීම
(ඇ) වවසේට්මින්සේටර්ල ක්රමය
4. මැතිවරණයට වපර අගමැති අවප්තක්ෂකයා පූර්ලව නේ කිරීවේ ක්රමයක් වයාදාගත් වහාත්:
- ඕනෑම වේ පාලන පක්ෂයකට අගමැති වලස වත්ෝරා පත් කර ගැනීමට අවප්තක්ෂකවයක්
නේ කළ හැකි වේ;
- වේ පාලන පක්ෂයක් විසින්, වවනත් ඕනෑම වේ පාලන පක්ෂයක වහෝ කණ්ඩඩායමක
අවප්තක්ෂකවයක් නේ කළ හැකි වේ;
- වේ පාලන පක්ෂයක් විසින් අගමැති ධූරය සඳහා අවප්තක්ෂකවයක් නේ වනා කිරීමට ද,
තීරණය කළ හැකි වේ.
5. මැතිවරණ වකාට්ඨාසයක් නිවයෝජනය කරන මන්ීවරවයකු වලස වහෝ සමානුපාතික
නිවයෝජන පක්ෂ ලැයිසේතුව යටවත් වහෝ පාර්ලිවේන්තුවේ පළමු මන්ත්රණ සභාවට වත්ෝරා
පත් කර ගැනීම සඳහා වේ පාලන පක්ෂයක් විසින් නේ කරන සෑම පුේගලවයකු විසින්ම
එම වේ පාලන පක්ෂය විසින් අගමැති ධුර අවප්තක්ෂකයා වලස නේ කරන පුේගලයාට
සහවයෝගය දීමට කැපී ඇත්ැයි සලකනු ලැවේ.
6. ත්නි මන්ී මැතිවරණ වකාට්ඨාසයකට ඉදිරිපත් වන සේවාධීන අවප්තක්ෂකවයකුට වහෝ
සමානුපාතික නිවයෝජන රීතිය යටවත් ත්රග කරන සේවාධීන කණ්ඩඩායමක සාමාජිකයන්ට
වහෝ අගමැති ධූර අවප්තක්ෂකවයකුට සහවයෝගයට දීමට පූර්ලව-කැපවිමක් දැක්විය හැකිය.
7. ඡන්දය දීම අවසන් ීවමන් හා රතිඵල නිකුත් කිරීවමන් පසු, වත්රී පත්වූ පාර්ලිවේන්තු
මන්ීවරුන්වගන් ෙහුත්රයකවේ පූර්ලව කැපීම අගමැති ධූර අවප්තක්ෂකවයකුට ලැබී ඇති
වහෝ නැති ෙව මැතිවරණ වකාමිසම විසින් තීරණය කරනු ඇත්. වත්රී පත්වූ පාර්ලිවේන්තු
මන්ීවරුන් ෙහුත්රයකවේ කැමැත්ත් අගමැති ධූර අවප්තක්ෂකවයකුට ලැබී ඇත්වත්නේ
එම අවප්තක්ෂකයා අග්රාමාත්යවරයා වලස වත්රී පත්ී ඇති ෙවට රකා කරනු ඇත්.
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8. ඉහත් සඳහන් පදනම මත් වත්රී පත්ී ඇති පාර්ලිවේන්තු මන්ීවරුන් ෙහුත්රයක කැමැත්ත්
කිසිඳු අගමැති ධූර අවප්තක්ෂකවයකුට ලැබී නැති ෙවට මැතිවරණ වකාමිසම තීරණය කළ
වහාත්, අග්රාමාත්යවරයා පත් කර ගැනීම සඳහාම වන විව ේෂ පාර්ලිවේන්තු රැසේීමකදී
අග්රාමාත්යවරයා වත්ෝරා පත් කර ගනු ඇත්. වවසේට්මින්සේටර්ල ආකෘතිය වයාදා ගත් විටකදී ද
වමම ක්රමයම අදාළ වනු ඇත්.
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාව විසින් පත් කරන නිලධාරිවයක් වන පාර්ලිවේන්තු
මහවල්කේවරයා විසින් වමම ඡන්දය පවත්වනු ඇත්.
9. ඡන්දය පවත්වනු ලෙන්වන් “විසේතීර්ලණ ඡන්ද පිකා ක්රමය“ අනුවයි. වමම ක්රමය සැලසුේ
කර ඇත්වත් අවසානවේ සියයට 50කට වැඩි ඒකාන්ත් ෙහුත්රයක් අවප්තක්ෂකවයකුට
ලැවෙන ආකාරයටයි. වමම ක්රමය යටවත් මුල් වටවේදී එකම අවප්තක්ෂකයකුට වත්
ඒකාන්ත් ෙහුත්රයක් වනාලැබුණවහාත් අුම ඡන්ද රමාණයක් ලො වගන ඇති
අවප්තක්ෂකයා ඊළඟ ඡන්ද විමසීේවින් ඉවත් වකවර්ල. වේ ආකාරයට එක් අවප්තක්ෂකයකුට
ඒකාන්ත් ෙහුත්රයක් ලැවෙන වත්ක් වමම ඉවත් කිරීවේ හා ඡන්දය විමසීවේ ක්රියාවිය
දිගටම පවත්වනු ඇත්.
10. පහත් දැක්වවන අවසේථාවන්හිදී හැර මුල් අවුරුදු 4 1/2 තුළ පාර්ලිවේන්තුව විසුරුවා හැරිය
වනාහැක:
(අ) ඡන්දය රකා වනාකරන අය ඇතුළුව මන්ී සංඛයාවවන් තුවනන් වදකකට වනාඅු
සංඛයාවක් අනුමත් කරන වයෝජනාවකින් පාර්ලිවේන්තුව කින් විසුරුවා හරින වලස
ඉල්ලා සිටින විටකදී;
(ආ) වදවරක් ත්ැත් කිරීවමන් පසුවත් වාර්ලෂික විසර්ලජන (අයවැය) පනත් සේමත් කර
ගැනීමට රජය අවපාවහාසත් වූ විට.
11. මහ මැතිවරණයකින් වහෝ අවිනි ේිත් මහ මැතිවරණයකින් පසුව පාර්ලිවේන්තුව විසින්
වහෝ වත්ෝරා පත් කරගත් අග්රාමාත්යවරයා හා රජය පහත් සඳහන් අවසේථාවන්හි හැර මුල්
අවුරුදු වදක ගත් වන තුරු ෙලවයන් පහ වනාකළ යුතුය;
(අ) ඡන්දය රකා වනාකරන අය ඇතුළුව මන්ී සංඛයාවවන් තුවනන් වදකකට වනා අු
සංඛයාවක් විසින් රජය වකවරහි වි ේවාසයක් නැති ෙව රකා කරන වයෝජනාවක්
අනුමත් කළ විටකදී;
(ආ) තුන් වරක් ත්ැත් කිරීවමන් පසුවත් වාර්ලෂික විසර්ලජන (අයවැය) පනත් සේමත් කර
ගැනීමට රජය අසමත් වූ විටකදී. එවැනි අවසේථාවන්හි පාර්ලිවේන්තුව විසුරුවා හරිනු
ඇත්.
12. ධුර කාලවයන් අවුරුදු වදකක් ගත් වූ පසු අග්රාමාත්යවරයා හා රජයට විරුේධ වි ේවාස භංග
වයෝජනාවක් පාර්ලිවේන්තුවේ සරල ෙහුත්රයකින් සේමත් වුවවහාත් පාර්ලිවේන්තුව
විසුරුවා හැවර්ල.
13. ධුර කාලවයන් අවුරුදු වදකක් ගත් වූ පසු වාර්ලෂික විසර්ලජන (අයවැය) පනත් වදවරක්
පරාජය වුවවහාත් පාර්ලිවේන්තුව විසුරුවා හැවර්ල.
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14. පාර්ලිවේන්තුවේ වි ේවාසය තිබිය දී අග්රාමාත්යවරයා ඉල්ලා අසේීම, වරෝගී ීම වහෝ වවනත්
වහේතුවක් නිසා ත්නතුරු අත් හළවහාත් පාර්ලිවේන්තුවේ විව ේෂ සැසිවාරයකදී
අග්රාමාත්යවරයාවේ ත්නතුරට අනුරාප්තතිකයකු පත් කර ගත් යුතුය. එවැනි ඡන්දයක් සඳහා
9-10 දක්වා වේද වල සඳහන් ක්රියා පිළිවල (ඉහත් විධිවිධාන සලසා ඇති ආකාරයට)
අනුගමනය කළ යුතුය.
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IX. ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථා සභාව්
1. වමවහයුේ කමිටුවේ මත්ය වන්වන් නියමිත් පරිදි ඉහළ මට්ටවේ රාජය හා අධිකරණ
නිලධාරීන් වමන්ම, සේවාධීන වකාමිෂන් සභාවල සාමාජිකයන්ද පත් කිරීම පිළිෙඳව
නිර්ලවේ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ 19 වැනි සංව ෝධනය යටවත්
පිහිටුවා ඇති ආකාරවේ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාවක් සේථාපිත් කළ යුතු ෙවයි.
2. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාවේ සංයුතිය/අනුපාත්ය (පාර්ලිවේන්තු මන්ීන්: පාර්ලිවේන්තු
මන්ීන් වනාවන අය) පිළිෙඳව තීරණය කළ යුතුව ඇත්. එම අනුපාත්ය නිල ෙලවයන්
පත්වන මන්ීවරු 3 වදවනක් ද, මන්ී වනාවන පුේගලයන් 7 වදවනක් ද ව වයන් විය
යුතු යැයි වයෝජනා කරනු ලැවේ.

X. නිසි කාන්තා නිවයෝජනය
පනසේ එකකට වැඩි කාන්ත්ා ජනහනවයහි නිසි නිවයෝජන රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීවේ
අව යත්ාව සැලකිල්ලට ගනිමින්, සියලු ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාමය, වයවසේථාමය හා
වයවසේථාපිත් ආයත්නයන්හි නිසි නිවයෝජනය සඳහා අවසේථාව ලොදීම පිණිස ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථාවවහි විව ේෂිත් රතිපාදන ඇතුළත් කළයුතු ෙවට නිර්ලවේ කරනු ලැවේ.
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XI. මහජන ආරක්ෂාව්
(i) මහජන ආරක්ෂාව, මහජන සාමය පවත්වා ගැනීම (සේවභාවික වයසන හා වසංගත්වලට පසුව
මහජන සාමය පවත්වා ගැනීම ඇතුළුව) වහෝ ජන ජීවිත්යට අත්යව ය සැපයුේ හා වසේවාවන්
පවත්වා වගන යෑමට පැහැදිි හා අත්යාසන්න අනතුරක් ඇත්ැයි අවවෙෝධ කර ගැනිමට
සාධාරණ වහේතු ඇති විටකදී, ජනාධිපතිවරයා විසින් අග්රාමාත්යවරයාවේ උපවදසේ මත්, හදිසි
අවසේථාවක් රකා යට පත් කළ හැකි වේ. එවන් හදිසි අවසේථාවක් රකා යට පත් කරන්වන්
කුමන පදනමක් මත්ද යන්න සඳහන් විය යුතුය.
(ii) පළාත්ක ආණ්ඩුකාරවරවයකු විසින්, රධාන අමාත්යවරයාවේ උපවදසේ මත් එම පළාත් තුළ හදිසි
අවසේථා ත්ත්ත්වයක් රකා යට පත් කිරීම සාධාරණීකරණය කරන්නා වූ ත්ත්ත්වයක් පැන නැගී
ඇති ෙවට අග්රාමාත්යවරයාට උපවදසේ දිය හැක.
හදිසි අවසේථාවක් රකා යට පත් කිරීම පාර්ලිවේන්තුවේ අනුමැතියට සහ අධිකරණ
සමාවලෝචනයට යටත් විය යුතුය.

xxx. පළාත් පරිපාලනයක් විසින් සන්නේධ කැරි ගැසීමක් වහෝ අරගලයක් රවර්ලධනය

කරන්නා වූ ත්ත්ත්වයක් පැන නැගී ඇත්නේ වහෝ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව
වච්ඡත්නාන්විත්ව උල්ලංඝනය කිරීමක් තුළින් වහෝ, ජනරජවේ වභෞමික අඛණ්ඩඩත්ාව
වහෝ පරමාධිපත්යයට පැහැදිි සහ විදයමාන අනතුරක් ඇති වකවරන්වන් නේ
ජනාධිපතිවරයා අග්රාමාත්යවරයාවේ උපවදසේ මත් රකා නයක් මගින් (අ) පළාත් පරිපාලනවේ සියලු වහෝ යේ කර්ලත්වයයන් සහ පළාවත් ආණ්ඩුකාරවරයා,
රධාන අමාත්යවරයා, අමාත්ය මණ්ඩඩලය වහෝ යේ ආයත්නයක් වහෝ අධිකාරියක්
වවත් පවරා ඇති වහෝ විසින් ක්රියාත්මක කළ හැකි ෙලත්ල සියල්ල වහෝ ඉන්
සමහරක් ජනාධිපතිවරයා වවත් පවරාගත් හැකිය ; සහ
(ආ) වමම වේදවේ (අ) අනුවේදය යටවත් ෙලත්ල ඵලදායීව ක්රියාවේ වයදීමට අව ය
වන විටදී, පළාත් සභාව විසුරුවා හැරිය හැකිය.
(ඇ) එම රකා නය කිරීම සඳහා වහේතු, රකා නවේ ඇතුළත් විය යුතුය.
එවැනි රකා නයක් පාර්ලිවේන්තුවේ අනුමැතියට සහ අධිකරණ සමාවලෝචනයට
යටත් විය යුතුය.
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XII. වමවහයුේ කමිටු සාමාජිකයන් විසින් ඉදිරිපේ කරන
ලද නිරීක්ෂණ/දක්ව්න ලද අදහස්
ඉහත් දක්වන ලද රතිපත්ති හා සූත්රණයන් පිළිෙඳව වමවහයුේ කමිටු සාමාජිකයන් විසින්
කරන ලද නිරීක්ෂණ/දක්වන ලද අදහසේ වමම වාර්ලත්ාවේ වකාටසක් වලස ඇතුළත් කර
ඇත්.
පරිශීලනය කිරීවේ පහසුව සඳහා අදාළ මන්ීවරයා/වරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද
වල්ඛන “1අ-1ඌ” වලස ලකුණු කර ඇත් (කරුණාකර පහත් වගුව ෙලන්න).

වල්ඛනය
1අ
1ආ
1ඇ
1ඈ
1ඉ
1ඊ
1උ
1ඌ

ඉදිරිපේ කිරීේ
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා
ගරු ඒ.ඩී.සුසිල් වේමජයන්ත් මැතිතුමා
ගරු ඩිලාන් වපවර්ලරා මැතිතුමා
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා
ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා
ගරු රාජවවරෝදයේ සේපන්දන් මැතිතුමා
ගරු එේ. ඒ. සුමන්තිරන් මැතිතුමා
ගරු පාඨලී චේපික රණවක මැතිතුමා
ගරු දිවන්ෂේ ගුණවර්ලධන මැතිතුමා
ගරු රසන්න රණතුංග මැතිතුමා
ගරු රිසාඩ් ෙදියුදීන් මැතිතුමා
ගරු ඩේලසේ වේවානන්ද මැතිතුමා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මැතිතුමා
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1ඇ
[පරිව්ර්තනය]

වදමළ ජාික සන්ධානවයහි ස්ථාව්රය
1.

ශ්රී ලංකාව පළාත්/ජනපද ඒකාෙේධ වූ රාජයයක් විය යුතුය. එක්සත්/වනාවෙදුනු හා වනාවෙදිය
හැකි රටක් යන රාමුව තුළ ශ්රී ලංකාව සන්ධිය රාජයයක් විය යුතුය. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ
විධිවිධානවලට අනුව මධයම රජය සහ පළාත්/ජනපද සිය ක්නුවත් ක්වෂේත්ර තුළ ත්මන්ට
අනනය ෙලත්ල වයාපරණය කළ යුතුය.

2.

ශ්රී ලංකාව අනාගමික රාජයයක් විය යුතුය. බුේධාගමට රමුඛසේථානය ලො දීමට පක්ෂව ෙහුත්ර
එකඟත්වය වන්වන් නේ එයට අදාල නියමයන් හා වකාන්වේසි නි ේිත්ව දැක්විය යුතුය.

3.

උතුරු සහ නැවගනහිර පළාත් එක් පළාත්ක්/ ජනපදයක් වලස සංසේථාපනය කළ යුතුය. උතුර
සහ නැවගනහිර ඓතිහාසික ව වයන් වදමළ ෙස කථා කරන ජනත්ාව පදිංිව සිටි රවේ වූ
අත්ර ජනවිදයාත්මක වවනසේකේ තිබියදීත් අද පවා එකී පළාත් වදවක් සහ එම පළාත් වල සෑම
දිසේික්කයකම අතිරමුඛ පදිංි කරුවන් වන්වන් වදමළ ෙස කථා කරන ජනත්ාවයි.කිසිවවකුට
අසාධාරණයක් සිදු වනාවන ෙව සහ සියළු පුරවැසියන්ට සමාන සැලකිි ලැවෙන ෙව සහතික
කිරීම පිණිස රමාණවත් සුරැකිත්ා ඇතුළත් කළ යුතු වේ.

4.

පළාත්/ජනපද වවත් පැවරීමට නියමිත් ෙලත්ල හා කාර්ලයයන් පහත් සඳහන් ඒවාවේ නිර්ලවේ
සමඟ අනුකූල විය යුතුය:
(i) මංගල මුණසිංහ විව ේෂ කමිටු වාර්ලත්ාව
(ii) ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා පනත් වකටුේපත් , 2000
(iii) ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්ා විසින් පත් කරන ලද ෙහු වාර්ලගික විව ේෂඥ කමිටු
වාර්ලත්ාව
සහ මහාචාර්ලය තිසේස විත්ාරණ මහත්ාවේ සභපතිත්වවයන් යුතුවූ හා ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්ා විසින් අනුමත් කරන ලද සර්ලව පාක්ෂික නිවයෝජිත් කමිටු වාර්ලත්ාව.
ඉහත් වයෝජනා වටා පුළුල් හා සැලකිය යුතු එකඟත්වයක් වගාඩ නැඟී ඇත්.

5.

විමධයගත් කරන ලද ෙලත්ල ක්රියාවේ වයදීම සඳහා අව ය මුදල් උපදවා ගැනීමට
පළාත්/ජනපද වලට අව ය ෙලත්ල තිබිය යුතුය.

6.

පළාත්/ජනපද ආණ්ඩුකාර වරයා ජනාධිපතිවරයාවේ නිවයෝජිත්යා වන ෙැවින් මධයම රජය සහ
පළාත්/ජනපද අත්ර ොධා විරහිත් ක්රියාකාරී සේෙන්ධත්ාවක් සහතික කිරීම පිණිස ඔහු/ඇය
රයත්න දැරිය යුතු නමුත් පළාත්/ජනපද සතු විධායක ෙලත්ල ක්රියාත්මක කිරීම සේෙන්ධවයන්
අත් වපීමට කිසිදු ෙලයක් වනාතිබිය යුතු අත්ර ආණ්ඩුකාර වරයාවේ ෙලත්ල ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථාව තුළ පැහැදිිව නි ේචය කළ යුතුය.

7.

වසවනට් සභාව (වදවැනි මන්ී මණ්ඩඩලය) පළාත්/ජනපද වවතින් වන නිවයෝජිත්යන්වගන්
සැදුේ ලෙන නිවයෝජිත් මණ්ඩඩලයක් විය යුතු අත්ර පළාත්/ජනපද වවත් විමධයගත් කරන ලද
ෙලත්ල හීන කිරීමක් වහෝ ආපසු ගැනීමක් සිදුවුවවහාත් එවැන්නක් අධීක්ෂණය කිරීවේ
ෙලත්ලද එයට පැවරිය යුතුය.
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8.

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව උත්ත්රීත්ර නීතිය විය යුතු අත්ර ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව හා සේෙන්ධ
සියළු කරුණු අර්ලථ විවරණය කිරීවේ හා සියළු ආරවුල් විසඳීවේ වගකීම ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා
අධිකරණය වවත් පැවරිය යුතුය.

9.

අතුරු වාර්ලත්ාවේ රකාශිත් මූික රතිපත්ති රධාන පක්ෂ වදකට පිළිගත් හැකි වන්වන් නේ,
පිළිගත් හැකි එකඟත්ාවකට පැමිණීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා ඒවාට එකඟ ීම සලකා ෙැලීමට
වදමළ ජාතික සන්ධානය කැමැත්වත්න් සිටී.

ආර්.සේබන්දන්, පා.ම. - ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික්කය
විපක්ෂ නායක
එේ.ඒ. සුමන්ිරන්, පා.ම. - යාපනය දිස්ත්රික්කය
2017 අවගෝස්තු 30 ව්ැනි දින

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

1ඊ
[පරිව්ර්තනය]
ගරු සභාපිතුමා සහ ගරු සාමාජික මන්ීව්රුන්,
වමවහයුේ කාරක සභාව,
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා මණ්ඩඩල වල්කේ කාර්ලයාලය,
ශ්රී ලංකා පාර්ලිවේන්තුව,
ශ්රී ජයවර්ලධනපුර-වකෝට්වට්,
ශ්රී ලංකාව

සභාපතිතුමනි,
ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථා මණ්ඩඩලවේ වමවහයුේ කමිටුවේ යාව්ේකාලීන කළ අන්තර්කාලීන ව්ාර්තා
වකටුේපත සේබන්ධවයන් ව්න නිරීක්ෂණ.
2017.07.20වැනි දින වන විට රකා යට පත් කර තිබූ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා මණ්ඩඩලවේ අන්ත්ර්ලකාලීන
වාර්ලත්ා වකටුේපත් සේෙන්ධවයන් මාවේ සහ මාවේ පක්ෂවේ මූික නිරීක්ෂණ ඔෙතුමාවේ අවධානය
සඳහා වේ සමගින් ඉදිරිපත් කරමි. මීට වපරාතුව සමසේත් ලංකා මක්කල් වකාංග්රසය (ACMC), ඊළාේ
ජනත්ා රජාත්න්ත්රවාදී පක්ෂය (EPDP), ශ්රී ලංකා මුසේිේ වකාංග්රසය (SLMC) සහ වදමළ රගතිශීලී
සන්ධානය (TPA) එක්ව වමකී රධාන විෂයන් සේෙන්ධවයන්ම ඒකාෙේධ වයෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කරමින් වේ සේෙන්ධවයන් අපවේ වපාදු සේථාවරය ඉදිරිපත් කර තිවේ. වමහිදී එය නැවත්ත් සඳහන්
කරන අත්ර, මාවේ වපෞේගික නිරීක්ෂණ සමගින්, කින් ඉදිරිපත් කළ එකී ඒකාෙේධ වයෝජනාවද
ඇමුණුේ ව වයන් ඉදිරිපත් කරමි.

රිෂාද් බදියුදීන්, පාර්ලිවේන්තු මන්ී
කර්මාන්ත හා ව්ාණිජ කටයුතු අමාතය.
වමවහයුේ කමිටුවේ ගරු සාමාජික
සමස්ත ලංකා මක්කල් වකාංග්රසවේ (ACMC) නායක.
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2017.07.20 දින දරන ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් පිළිබඳ අන්තර්කාලීන ව්ාර්තා වකටුේපත
සේබන්ධවයන් සමස්ත ලංකා මක්කල් වකාංග්රසවේ (ACMC) නිරීක්ෂණ.

උපරිම ෙලය වෙදීමක් ලොදිය යුතුය යන්න සහ රවට් සෑම පුරවැසියකුටම ත්මන් ශ්රී ලාංකිකයකු ෙව
හවඟන අන්දමින් සැෙැවින්ම ඒකීය වූ රාජයයක් සේෙන්ධවයන් සමසේත් ලංකා මක්කල් වකාංග්රසය සතු
සේථාවරය යන කාරණය හැරුණු විට “1” වැනි හා “2” වැනි වයවසේථාවල අන්ත්ර්ලගත් විධිවිධාන
සේෙන්ධවයන් අපවේ පක්ෂය රතිපත්තිමය ව වයන් එකඟ ය.
"3, 4, 5, 6, 7, 8 සහ 9” යන වයවසේථාවලට සමසේත් ලංකා මක්කල් වකාංග්රසය රතිපත්තිමය ව වයන්
එකඟ වේ.

බලය වබදීවේ මූලධර්මය සේබන්ධවයන් සමස්ත ලංකා මක්කල් වකාංග්රසවේ ස්ථාව්රය
පළාත්පාලන ආයත්න වවත් වඩාත් වැඩි ෙලත්ල සහ අධිකාරියක් පැවරිය යුතු ෙව සමසේත් ලංකා මුසේිේ
වකාංග්රසවයන් නිර්ලවේ කරන නමුත් පළාත් වවත් පවරනු ලෙන ෙලත්ල මධයම රජවේ නිසි සංවරණ
හා තුලන සහිත්ව පැවරිය යුතු වේ. කව්ර වහෝ පළාේ වදකක් වහෝ ඊට ව්ැඩි ගණනක් ඒකාබද්ධ කිරීම
සඳහා ව්න ඕනෑම ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථා විධිවිධානයකට සමස්ත ලංකා මක්කල් වකාංග්රසය විරුද්ධ ය.
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවවන් උතුරු හා නැවගනහිර පළාත් එක් පළාත්ක් ව වයන් හඳුනා වනාගත් යුතු
ය.

පළාවේ ආණ්ඩුකාරව්රයා
පළාවත් අමාත්ය මණ්ඩඩලවේ උපවදසේ අනුව ක්රියාකරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් පළාවත්
ආණ්ඩුකාරවරයා පත් කරනු ඇති අත්ර එම ආණ්ඩුකාරවරයා පළාත් සභාවට සහ පාර්ලිවේන්තුවට
වගකිව යුතු වේ.
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණය පිළිෙඳ වයෝජනාව සමසේත් ලංකා මක්කල් වකාංග්රසවයන් පිළිගන්නා
අත්ර දකුණු අප්රිකාවේ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා අධිකරණයට සමාන ආකෘතියක් වේ සඳහා සුදුසුවේ යැයි
පිළිගනු ලැවේ.

රජවේ ඉඩේ
සියළුම ඉඩේ මධයම රජවේ ලැයිසේතුව යටවත් මධයම රජය වවත් ත්ැවෙනු ඇත්. පළාත් සභා
ලැයිසේතුවේ ඇති කාර්ලයයන් සඳහා පරිහරණයට ඉඩේ අව ය වූ කල එම ඉඩේ නිදහසේ කරගැනීම සඳහා
ඉල්ලීමක් කිරීමට පළාත්සභාවලට ඉඩ සලසන යේ යන්ත්රණයට තිබිය යුතු ය.
ඉඩේ සාධාරණ හා යුක්තිසහගත් අන්දමින් පරිහරණය වකවරන ෙව සහ අභයන්ත්ර ව වයන්
අවත්ැන්වූවන් ද ඇතුළුව පළාත් තුළ සිටින සුළුත්ර ජනවකාටසේ වවත් ඉඩේ මුදාහැවරන ෙව මධයම
රජවේ අධීක්ෂණය හරහා සහතික කරගත් යුතු ය.
පැහැදිි කිරීම: ආපසු ගේබිේ ෙලා යන අභයන්ත්ර ව වයන් අවත්ැන් වූ පුේගලයින් වවත් රජය විසින්
මුලතිවු රවේ වයන් ලොදුන් විකල්ප ඉඩේ සේෙන්ධ කටයුතුවලට එවසේ ආපසු යන පුේගලයින්වේ
ආගම සහ භාෂාව වහේතුවවන් උතුරු පළාත්සභාව විසින් පරිපාලනමය ව වයන් ොධා ඇතිකර තිවේ.
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ඉඩේ පවරාගැනීම සහ ඉල්ලා සිටීම මධයම රජවේ ලැයිසේතුව යටවත් මධයම රජය සතු ෙලත්ලයක් වනු
ඇති අත්ර එය පළාත් සභා ලැයිසේතුව යටවත් එන විෂයයක් වනාවිය යුතු ය.

පළාේ සභා ලැයිස්තුවේ විෂයයන් සේබන්ධවයන් මධයම රජවයන් නීි සේපාදනය
නීති සේපාදනය සඳහා පළාත් සතු ෙලත්ල මධයම රජය යටවත් පවතින ෙලත්ල විය යුතු ෙව සමසේත්
ලංකා මක්කල් වකාංග්රසවේ අදහස වේ. සමසේත් දිවයිවන්ම නීතිවල ඒකාකාරත්ාවයක් තිබිය යුතු ෙව
මධයම රජවයන් සලකන අවසේථාවන්හි අව ය වුවවහාත්, වදවැනි මන්ී මණ්ඩඩලවේ අනුමැතිය ඇතිව
වහෝ වනාමැතිව, නිසි ෙහුත්ර ඡන්දවයන් පළාත් සභා ලැයිසේතුවේ විෂයයන් සේෙන්ධවයන් නීති
පැනීමට පාර්ලිවේන්තුවට ෙලය තිබිය යුත්වත් ය.

වදව්ැනි මන්ී මණ්ඩඩලය
වවනත් ආකාරයකින් පාර්ලිවේන්තුව තුළ නිවයෝජනයක් සිදුකළ වනාහැකි විවිධ රජාවන්වේ
සාමාජිකයින් වන පුේගලයින්වගන් වදවැනි මන්ී මණ්ඩඩලය සමන්විත් විය යුතු ය. එවසේම, වදවැනි
මන්ී මණ්ඩඩලවේ පළාත් නිවයෝජිත්යින් වත්ෝරාගත් යුත්වත් පළාත්සභාවල දැනට මන්ීවරුන් වලස
කටයුතු කරන පුේගලයින් අත්රින් වනාව අදාළ පළාවත් මහජන වහෝ වෘත්තීය ජීවිත්ය තුළ උසසේ
මට්ටවේ කීර්ලතිනාමය සහ අවංකත්වය සේෙන්ධවයන් වගෞරවයට පාත්රවූ වහෝ එම පළාවත්න් පැවත්
එන, ඉහත් කී ලක්ෂණ සහිත් පුේගලයින් අත්රින් වේ.

මැිව්රණ ක්රමය
MMP වනාවහාත් මිශ්ර මන්ී ක්රමය තුළින් සුළුත්ර ජනවකාටසේ හා සුළුත්ර පක්ෂවල සාධාරණ
නිවයෝජනයට හානියක් සිදු වනු ඇත්ැයි සමසේත් ලංකා මක්කල් වකාංග්රසය වි ේවාස කරයි. දැනට පවතින
සමානුපාතික නිවයෝජන ක්රමය වේ සඳහා වඩාත්ම සුදුසු ෙව සමසේත් ලංකා මක්කල් වකාංග්රසය ත්දින්ම
වි ේවාස කරනු ලැවේ. අප වකාංග්රසය මූික ව වයන්ම මැතිවරණ ක්රමය වවනසේ කිරීම සේෙන්ධවයන්
එකඟ වනු වනාලැවේ. වකවසේනමුත්, ඊළාේ ජනත්ා රජාත්න්ත්රවාදී පක්ෂය (EPDP), ශ්රී ලංකා මුසේිේ
වකාංග්රසය (SLMC) සහ රජාත්න්ත්රවාදී මහජන වපරමුණ සමගින් එක්ව සමසේත් ලංකා මක්කල්
වකාංග්රසය වමවහයුේ කමිටුව වවත් ඉදිරිපත් කරන ලද ඒකාෙේධ වයෝජනාව තුළ මැතිවරණ කළාප
ක්රමය (electoral zone system) සඳහා වපාදු එකඟත්වය දක්වා තිවේ.
• එකී ඒකාෙේධ වයෝජනාව ඇමුණුමක් ව වයන් මීට ඇතුළත් කර තිවේ.

විධායක ජනාධිපි ධුරය
ජනාධිපතිවරණයකදී මහජන ඡන්දවයන් වත්ෝරාපත්වන ජනාධිපතිවරයකු සහිත් ක්රමයක් වන වත්මන්
විධායක ජනාධිපති ක්රමය වවනසේ වනාවිය යුතු ෙව සමසේත් ලංකා මක්කල් වකාංග්රසවේ මත්ය වේ.
අග්රාමාත්යවරයා වත්ෝරාගැනීම දැනට පවතින විධිවිධාන අනුව සිදුකළ යුතු ය. 2000 වර්ලෂවේ ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථා වකටුේපවත් ද සඳහන්ව තිබූ නිවයෝජය ජනාධිපතිධුරය පිළිෙඳ වයෝජනාව ද සමසේත් ලංකා
මක්කල් වකාංග්රසවයන් අගය වකාට සලකනු ලැවේ.
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ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාව 19වන ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සංව ෝධනවේ දැක්වුනු ආකෘතියට අනුකූල
විය යුතු ය.

අත්සන් කවළේ:
රිෂාේ ෙදියුදීන්, පාර්ලිවේන්තු මන්ී
කර්ලමාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය.
වමවහයුේ කමිටුවේ ගරු සාමාජික
සමසේත් ලංකා මක්කල් වකාංග්රසවේ (ACMC) නායක.
2017-08-30
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ඇමුණුම:
ACMC, EPDP, SLMC සහ TPA යන පක්ෂ විසින් ඉදිරිපේ කරනු ලැබූ ඒකාබද්ධ
වයෝජනාව්
වමවහයුේ කමිටුවට ඉදිරිපත් කරනු ලෙන වයෝජනා
(මූලධර්ලම පමණි)

අ

රාජය පිළිබඳ මූලධර්ම

01

06

අදාළ වන සහ හැකි සෑම ත්ැන්හි දී ම රාජයය පිළිෙඳ මූලධර්ලම ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවට
ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතු ය.
ශ්රී ලාංකික සමාජවේ ෙහු වාර්ලගික, ෙහු භාෂා, ෙහු ආගමික සහ ෙහු සංසේකෘතික ලක්ෂණ
පිළිගැනීමට ලක් කරන අත්වර්ලම ලාංකීය අනනයත්ාවය ආරක්ෂා කරගත් යුත්වත් ය.
සිංහල, වදමළ, මුසේිේ සහ මලයහ වදමළ (වනාවහාත් ඉන්දියානු සේභවයක් සහිත් වදමළ)
යන රධාන ජනවර්ලග සහ ත්වත් වොවහෝ භාෂා හා සංසේකෘතික සුළුත්ර කණ්ඩඩායේවින් ශ්රී
ලංකාව සමන්විත් ය.
ශ්රී ලංකාව තුළ වහෝ ඉන් පරිොහිර කවර වහෝ පළාත් සභාවක් වහෝ වේ පාලන පක්ෂයක් වහෝ
වවනත් අසේතිත්වයක් සෘජුව වහෝ වක්රාකාරවයන් ශ්රී ලංකාවවන් කවර වහෝ වකාටසක්
වෙදීමට වහෝ වවන් කිරීමට වෑයේ කිරීම වහෝ ඒ වවනුවවන් වපනී සිටීම වනාකළ යුත්වත් ය.
ශ්රී ලංකාව තුළ වහෝ ඉන් පරිොහිර කවර වහෝ පළාත් සභාවක් වහෝ වේ පාලන පක්ෂයක් වහෝ
වවනත් අසේතිත්වයක් සෘජුව වහෝ වක්රාකාරවයන් ශ්රී ලංකාව තුළ කවර වහෝ වේ පාලන වහෝ
වවනත් අරමුණක් මුදුන්පත් කරගැනීම සඳහා සන්නේධ මුල්පිරීේ සිදුකිරීමට වෑයේ කිරීම වහෝ
ඒ වවනුවවන් වපනී සිටීම වනාකළ යුත්වත් ය.
පළාත් සභා වවත් ෙලය වෙදාදිය යුත්වත් ය.

ආ

වභෞමික අඛණ්ඩඩතාව්ය

01

ශ්රී ලංකාව United Republic of Sri Lanka යනුවවන් හඳුන්වනු ලැබිය යුත්වත් ය. සිංහල
භාෂාවවන් එය ශ්රී ලංකා එක්සත් ජනරජය යනුවවන් ද වදමළ භාෂාවවන් ඓකය ඉලංවග
කුඩියරසු යනුවවන් ද හැඳින්විය යුත්වත් ය.
පළාත් පිළිෙඳ උපවල්ඛනය - 1 රකාරව ශ්රී ලංකාව පළාත් නවයකින් සමන්විත් විය යුත්වත්
ය.
පළාත් පිළිෙඳ උපවල්ඛනය - 2 රකාරව ශ්රී ලංකාව පරිපාලන දිසේික්ක 25කින් ** සමන්විත්
විය යුත්වත් ය.
දිසේික්කවලට වවන්කිරීම සහ ඉන් පසුව විවිධ රවේ පළාත් පාලන ආයත්නවලට අදාළ භූමි
රවේ වවන්කිරීම එම අදාළ ෙල රවේ ය අයත්වන පළාත් සභා පරිපාලනවේ එකඟත්වය
සහිත්ව ජනාධිපතිවරයා විසින් රකා යට පත්කරනු ලැබිය යුත්වත් ය.
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ඇ

ජනාධිපිධුරය

01
02
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ජනාධිපතිවරයා රාජය නායකයා සහ රජවේ රධානියා වනු ඇත්.
ජනාධිපතිවරණයකදී මහජනත්ාව විසින් සෘජුවම ජනාධිපතිවරයා වත්ෝරා පත්කර ගනු ඇත්.
ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිවේන්තුවට පිළිතුරු ෙැඳිය යුතු වන අත්ර ජනාධිපතිවරයාවේ ෙලත්ල
දහ නව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සංව ෝධනයට අදාළව ඉදිරිපත් කළ මුල් වයෝජනාවල
දැක්වවන පරිදි විය යුත්වත් ය.

04

ජනාධිපතිවරයාවේ ධුර කාලය වසර පහක් විය යුතු අත්ර ජනාධිපතිවරණය පැවැත්ීම සඳහා
නියම කරගත් සේිර දිනයක් තිබිය යුත්වත් ය.
75

05
06
07

ආරක්ෂාව නැමැති විෂයය හැරුණුවිට ජනාධිපතිවරයා විසින් වවනත් කිසිදු අමාත්යාං යක්
ත්මන් යටවත් ත්ො වනාගත් යුතු ය.
උප ජනාධිපතිවරුන් තිවදවනක් සිටිය යුත්වත් ය.
උප ජනාධිපතිවරුන් තිවදනා සිංහල, ශ්රී ලංකා වදමළ, මුසේිේ සහ මලයහ මක්කල්
(ඉන්දියානු සේභවයක් සහිත් වදමළ ) යන විවිධ ජන රජාවන්වගන් පත්විය යුතු අත්ර එම උප
ජනාධිපතිවරුන් ජනාධිපතිවරයා අයත්වන ජන රජාව හැර අවනකුත් එක් එක් රජාවින්
පත්විය යුත්වත් ය.

ඈ

පාර්ලිවේන්තුව්

01
02

පාර්ලිවේන්තුව මන්ී මණ්ඩඩල වදකකින් සමන්විත් වනු ඇත්.
මැතිවරණ වකාමසාරිසේවරයා විසින් සෘජුවම පවත්වනු ලෙන මැතිවරණ හරහා වත්ෝරා පත්
කර ගනු ලෙන සාමාජිකයින් 245කින් පාර්ලිවේන්තුවේ පළමු මන්ී මණ්ඩඩලය සමන්විත් වනු
ඇත්. (මැතිවරණ ක්රමය පහතින් විසේත්ර කර තිවේ).
පාර්ලිවේන්තුවේ පළමු මන්ී මණ්ඩඩලය විසින් සේමත් කරනු ලෙන නීති සමාවලෝචනය
සඳහා පාර්ලිවේන්තුවේ වදවන මන්ී මණ්ඩඩලය පිහිටුවනු ඇත්.
වදවන මන්ී මණ්ඩඩලවේ සාමාජිකත්වය වාර්ලගික පදනම* මත් ලොවදනු ඇති අත්ර සිංහල
ජාතිකයින් 18 වදවනක් ද, ශ්රී ලංකා වදමළ ජාතිකයින් 6වදවනක් ද, මුසේිේවරුන් 6 වදවනක්
ද මලයහ වදමළ ජාතිකයින් 6 වදවනක් ද යනුවවන් 36වදවනක් ඊට ඇතුළත් වනු ඇත්.
උප ජනාධිපතිවරයකු පාර්ලිවේන්තුවේ වදවන මන්ී මණ්ඩඩලවේ සභාපති ධුරය දරනු ඇති
අත්ර එක් එක් උප ජනාධිපතිවරයා මාරුවවන් මාරුවට වර්ලෂයක කාලය සඳහා වමම ධුරය
දරනු ඇත්.

03
04

05

ඉ

භාෂාව්

01

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ දහ තුන්වැනි හා දහසය වැනි සංව ෝධන තුළින් ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථාවවහි භාෂාව සේෙන්ධවයන් සංව ෝධන සිදුකළ සෑම වයවසේථාවක්ම වනාවවනසේව
එවලසම පැවැතිය යුත්වත් ය.
18(1) වයවසේථාවේ දැනට පවතින ආකෘතිය ‘සිංහල හා වදමළ ශ්රී ලංකාවේ රාජය භාෂා වනු
ඇත්වත් ය’ යනුවවන් සංව ෝධනය විය යුතු ය.
රවේ වේ මුළු ජනගහනවයන් අවටන් එකකට වඩා වැඩි රමාණයක සිංහල වහෝ වදමළ භාෂා
සුළුත්ර ජන සංඛයාවක් සහිත් රාවේශීය වල්කේ වකාට්ටා රාජය භාෂා වදපාර්ලත්වේන්තුවේ
නිර්ලවේ ය සලකා ෙලා ජනාධිපතිවරයා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් හරහා ේවිභාෂික
වකාට්ටා ව වයන් නේ කරනු ලැබිය යුත්වත් ය.
ශ්රී ලාංකික සමාජවේ ෙහු භාෂා, ෙහු වාර්ලගික, ෙහු ආගමික සහ ෙහු සංසේකෘතික ලක්ෂණ
පිළිගැනීමට ලක් කරමින් එවැනි ේවිභාෂික වකාට්ටා තුළ සෑම රාජය සහ සිවිල් කටයුත්ත්ක්
සඳහාම රාජය භාෂා සහ සේෙන්ධක භාෂාව යන වදකම වයාදාගැනීම දැඩි වලස ක්රියාත්මක
විය යුත්වත් ය.

02
03

04

ඊ
01

ආගම

ආගම යන විෂයය සේෙන්ධවයන් වන වගන්තිය වමවසේ විය යුතු ය: 'ශ්රී ලංකා ජනරජය බුේධ
දර්ල නය සඳහා රමුඛසේථානය වදනු ඇති අත්ර ඒ අනුව, 10වැනි හා 14(1)(ඉ ) වැනි වයවසේථා
හරහා සෑම ආගමකටම ලොදී ඇති අයිතිවාසිකේ සහතික කරමින් බුේධ ාසනය ආරක්ෂා
කිරීම හා වපෝෂණය කිරීම රජවේ වගකීම වනු ඇත්.’
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උ

ජාික ගීය

01

ජාතික ගීය යන විෂයය සේෙන්ධවයන් වන වගන්තිය වමවසේ විය යුතු ය: 'ශ්රී ලංකා ජනරජවේ
ජාතික ගීය, අදාළ උපවල්ඛනවල දක්වා ඇති වචන සහ සංගීත්ය සහිත්ව සිංහල භාෂාවවන් 'ශ්රී
ලංකා මාත්ා' ගීත්ය වන අත්ර වදමළ භාෂාවවන් 'ශ්රී ලංකා ත්ාවේ' ගීත්ය වනු ඇත්.'

ඌ

අනුපූරකතාව්ය පිළිබඳ මූලධර්මය

01

වාර්ලගික, ආගමික වහෝ වවනත් එවැනි විව ේෂ ලක්ෂණ එකක් වහෝ ඊට වැඩි සංඛයාවක් මත්
'පුරවැසියන්වගන් ෙහුත්රයට වඩා' වවනසේ වන්නා වූ සහ අදාළ දිසේික්කය සහ/ වහෝ පළාත්
තුළ සුළුත්රයක් වන්නා වූ විව ේෂ සැලකිල්ලක් වයාමුකළ යුතු රජාවන් සඳහා හැකි සෑම
අවසේථාවකදීම සුදුසු පරිදි රාවේශීය වල්කේ වකාට්ටා නීර්ලණය කිරීමට කටයුතු කළ යුත්වත්
ය.
රාවේශීය වල්කේ වකාට්ටා යක ජනගහනය පුේගලයින් 25,000 වනාඉක්මවිය යුතු වන
අත්ර, නාගරික වනාවන රවේ වල රාවේශීය වල්කේ වකාට්ටා සේථාපිත් කිරීවේදී ඒවාට
අයත්වන භූමි රවේ ය ද සැලකිල්ලට ගත් යුතු වේ.
නාගරික වනාවන රවේ වල සෑම රාවේශීය වල්කේ වකාට්ටා යක් සඳහා ම එක් රාවේශීය
සභාව ෙැගින් සේථාපිත් කළ යුතු වේ.
නගරසභා සහ මහ නගරසභා සඳහා වන අවම හා උපරිම ජනගහනය සහ නාගරීකරණය
සේෙන්ධවයන් මූික කරුණු තීරණය කළ යුතු වේ.
පළාත්පාලන ආයත්න, එනේ මහ නගරසභා, නගරසභා සහ රාවේශීය සභා ෙලය වෙදීවේ
මූලධර්ලම මත් පදනේ වවමින් උපරිම ෙලත්ල ක්රියාත්මක කරනු ඇත්.
එකී ෙලත්ල පැහැදිිව ලැයිසේතුගත් කළයුතු වන අත්ර එම ලැයිසේතුව 'පළාත්පාලන ලැයිසේතුව'
නේ වනු ඇත්.
සෑම පළාත්පාලන ආයත්නයක්ම විධායක කමිටු ක්රමය තුළින් පාලනය වනු ඇත් (වමම කමිටු
ක්රමය නේ: පාලක පක්ෂය සහ විරුේධ පක්ෂය යනුවවන් වදපාර්ල වයක් වනාවනු ඇත්. වමම
කමිටු ක්රමය යටවත් සෑම පක්ෂයකම සභිකයින් කමිටු ව වයන් රැසේී එම එක් එක්
පළාත්පාලන ඒකකවයන් ලොවදන විවිධ වසේවාවන් සේෙන්ධවයන් තීරණ ගනු ඇත්).

02

03
04
05

06

එ

බලය වබදාගැනීම
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02

ජාතික සහ පළාත් අත්ර ෙලය පිළිෙඳ සමගාමී ලැයිසේතුව අවහෝසි කළ යුතුය.
ජාතික, පළාත් සහ පළාත් පාලන ආයත්න වලට අයත් ෙලත්ල පිළිෙඳව පැහැදිි ලැයිසේතු
තුනක් තිබිය යුතුය.
13 වන සංව ෝධනය යටවත් පළාත් සභාවලට ලො දුන් ෙලත්ල සියල්ල වෙදූ ෙලත්ල වලස
වෙදූ ෙලත්ල වලස එවසේම තිබිය යුතු අත්ර පළාත් සභාවල ෙලත්ල ලැයිසේතුවවන් එම ෙලත්ල
ඉවත් කරීමට කිසිදු වයවසේථාමය උත්සාහයක් වනාගත් යුතුය.
පළාත් සභාවේ අමාත්ය මණ්ඩඩලය හය (06) වදවනකුවගන් සමන්විත් විය යුතුය.
උනන්දුවක් දක්වන රජාවන් තිවේනේ සහ එම රජාවන් වත්රී පත්ී තිවේනේ ඒ සියළු
රජාවන්ට එක් අවම වවන්කිරීමක් සය සාමාජික අමාත්ය මණ්ඩඩලය තුල තිබිය යුතුය.
‘ත්ැන් ත්ැන්වල විසිරී සිටින සුළු ජාතීන් වවනුවවන් රජා මණ්ඩඩලය’ පිළිෙඳ සර්ලව පාක්ෂික
නිවයෝජිත් සමුළුවේ වයෝජනා පිළි ගැනීම.
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මැිව්රණ ප්රිසංස්කරණ

01

පූර්ලවිකාව:
වර්ලත්මාන ක්රමය තුළ යේ කිසි දැඩි වවනසක් සිදු කිරීම තුළින් කිසියේ සමාජ ආරවුලකට වදාර
විවෘත් වනාවනු ඇත්. වාර්ලගික, සමාජ සහ වේ පාලනික සුළුත්රයන් ඉඩ සැළසීවේ සේවාභාවය
යන කාරණය තුළ වි ේවාසයට ගත් හැකිය.
එම වයෝජනාව ‘කළාපීය මැතිවරණ ක්රමය’ වලස හඳුන්වන අත්ර එය 14 වන සංව ෝධනවේ
දැක්වවන අදහසට සමාන වේ.
මැතිවරණය සමානුපාතික විය යුතුය.
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පාර්ලිවේන්තුව මන්ීවරු 245 වදවනක්වගන් සමන්විත් විය යුතුය. මන්ීවරු 215 වදනා
පාර්ලිවේන්තුවට ඡන්දවයන් වත්රී පත්විය යුතුය. ආසන 30 ක් ජාතික ලැයිසේතුව වවනුවවන්
වවන් වකාට ත්ැබිය යුතුය.
මුළු රටම මැතිවරණ වකාට්ඨාස 40 කට වහෝ 50 කට වෙදිය යුතුය.වත්ෝරාගත්යුතු මන්ීවරුන්
සංඛයාව එක් එක් කළාපවේ ජනගහණය පදනේ කරවගන සිදු කළ යුතු අත්ර එය මැතිවරණ
වකාමිසවේ ියාපදිංි ඡන්ද දායක සංඛයාව අනුව වසරින් වසර යවත්කාළීන කළ යුතුය.
පවතින පළාත් තුළ තිවෙන භූමි සීමා මැතිවරණ කළාප වලස වවන් කළ යුතු අත්ර එක්
මැතිවරණ කළාපයක ජනගහනය 400,000 සිට 500,000 අත්ර සංඛයාවක් විය යුතුය.
මැතිවරණ කළාප නිර්ලණය කිරීම පවතින පළාත් සීමා උල්ලංඝනය වනාකර කළ යුතු අත්ර
අව ය නේ පළාත්ක් තුළ තිවෙන පවතින මැතිවරණ කළාප සහ දිසේික් සීමා වනාසළකා
හැරිය හැකිය.
ජනාධිපතිතුමාට පළාත් මැතිවරණ කළාප වලට වෙදීම සඳහා පුේගලයන් 07 වදවනකුවගන්
යුත් සීමා නිර්ලණය වකාමිෂන් සභාවක් පත් කළ හැකි අත්ර ඔවුන් ක්රියාකාරී වේ පාලනවේ
වනාවයවදන අය විය යුතු වාක් වමන් එයින් එක් පුේගලවයක් මැතිවරණ වකාමිෂන් සභාවේ
සභාපතිවරයා විය යුතුය. එවසේ ම ජනාධිපතිවරයා එවන් සාමාජිකයන් වදවදවනක් සීමා
නිර්ලණය වකාමිෂන් සභාවේ ඒකාෙේධ සභාපති වලසත් ඉන් එක් පුේගලවයක් මැතිවරණ
වකාමිණසේ සභාවේ සභාපතිවරයා වලසත් පත් කළ යුතුය. එවසේම සුළුත්ර ජන වකාටසේ වල
අභිලාෂයන් නිවයෝජනය වන පරිදි ජනාධිපතිවරයාට ත්ව අමත්ර සාමාජිකයන් හත්ර (4)
වදවනක් පත් කළ හැකිය. එනේ (අ) ශ්රී ලංකා වදමළ (ආ) මුසේිේ (ඇ) මලයාලේ වදමළ (ඈ)
සහ උතුරු නැවගනහිර සිංහළ ජනත්ාව.
පළාත්ක් කළාප වලට වෙදීවේදී සීමා නිර්ලණය වකාමිෂන් සභාව විසින් ඡන්ද වකාට්ඨාස,
පවතින මැතිවරණ වකාට්ඨාස හැකි සෑම අවසේථාවකදීම අවධානයට ගත් යුතුය.
යේ කිසි පළාත්ක වහෝ පරිපාලන දිසේික්කයක යේ කිසි පුේගලයන් රමාණයක් විව ේෂිත්
අභිලාෂයන් සහිත් අය ෙවට හඳුනාවගන තිවේ නේ ඔවුන් වාර්ලගික, ආගමික වහෝ වවනත්
එවන් අභිලාෂයක් සහිත් අය නේ සහ මැතිවරණ වකාට්ඨාසවේ සිටින ෙහුත්රයකට වඩා
වවනසේ නේ සහ එම පළාවත් සිටින සුළුත්රය වලස සීමා නිර්ලණය වකාමිෂන් සභාවට වපනී
යන්වන් නේ සීමා නිර්ලණය වකාමිෂන් සභාව විසින් එම පළාත් කළාප වලට වවන් වකාට එම
ජන වකාටවසේ අභිලාෂයන් ත්හවුරු කිරීමට කටයුතු කිරීම තුළින් සුළු ජාතීන්වේ උවමනාවන්
පිළිෙඳ අවධානය දැක්විය යුතුය.
සීමා නිර්ලණය වකාමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් වකාේෂන් සභාවේ තීරණ
ජනාධිපතිවරයාට දැනුේ දිය යුතුය. ජනාධිපතිතුමා සීමා නිර්ලණය වකාමිෂන් සභාවේ
තීරණයන්ට අනුව නිවේදනයක් තුළින් එම කළාප වල නේ සහ සීමාවන් රකා යට පත් කළ
යුතුය. වමම නිවේදනවේ අඩංගු වන කළාප එළවඹන මහ මැතිවරණවේදී ක්රියාත්මක විය යුතු
අත්ර ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව සඳහා වන මැතිවරණ වකාට්ඨාස සහ පවතින නීතිය යටවත්
පාර්ලිවේන්තු මන්ීවරු වත්ෝරාගන්නා මැතිරවණ වකාට්ඨාස ව වයන් සැළකිය යුතුය.
යේ කිසි පළාත්ක වහෝ පරිපාලන දිසේික්කයක යේ කිසි පුේගලයන් රමාණයක් විව ේෂිත්
අභිලාෂයන් සහිත් අය ෙවට හඳුනාවගන තිවේ නේ ඔවුන් වාර්ලගික, ආගමික වහෝ වවනත්
එවන් අභිලාෂයක් සහිත් අය නේ සහ මැතිවරණ වකාට්ඨාසවේ සිටින ෙහුත්රයකට වඩා
වවනසේ නේ සහ එම පළාවත් සිටින සුළුත්රය වලස සීමා නිර්ලණය වකාමිෂන් සභාවට වපනී
යන්වන් නේ සීමා නිර්ලණය වකාමිෂන් සභාව විසින් එම පළාත් කළාප වලට වවන් වකාට එම
ජන වකාටවසේ අභිලාෂයන් ත්හවුරු කිරීමට කටයුතු කිරීම තුළින් සුළු ජාතීන්වේ උවමනාවන්
පිළිෙඳ අවධානය දැක්විය යුතුය.
එම ක්රමවේ මූලධර්ලම පළාත් සහා පළාත් පාළන ආයත්න වලට වත්ෝරාපත්කර ගැනීවේදීද
අදාළ විය යුතුය.
එම මැතිවරණ කළාප ම පළාත් සභා සඳහා ද අදාල විය යුතු අත්ර වත්ෝරාගත්යුතු මන්ීවරු
සංඛයාව මැතිවරණ වකාමිෂන් සභාව විසින් අදාළ කළාප වින් ියාපදිංි වූ ඡන්ද දායකයන්
සංඛයාව අනුව රකා යට පත් කළ යුතු ය.
පළාත් පාලන ආයත්න වල පවතින භූමි රමාණයන් මැතිවරණ කළාප වලට වෙදිය යුතු අත්ර
වත්ෝරාගත්යුතු මන්ීවරුන් මැතිවරණ වකාමිෂන් සභාව විසින් රකා යට පත් කළ යුතු අත්ර
එය අදාළ කළාප වල ියාපදිංි ඡන්ද දායකයින්වේ සංඛයාව අනුව සිදු කළ යුතුය.
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(එනේ වකාළඹ මහනගර සභාවේ මැතිවරණ කළාප පවතින ඡන්ද වකාට්ඨාස මැතිවරණ
වකාට්ඨාස විය යුතුය).
පාර්ලිවේන්තු මැතිවරණ වලදී 5% කඩඉේ ලක්ෂයය 2% දක්වා අු කළ යුතු අත්ර පළාත් සහ
පළාත් පාලන ආයත්න මැතිවරණ සඳහා කඩ ඉේ ලක්ෂයක් වනාතිබිය යුතුය.
ියාපදිංි වේ පාලන පක්ෂ ේවිපාර්ල ේවික වහෝ ෙහු පාර්ල ේවික සන්ධාන වලට එළඹිය හැකිය.
එවන් ගිවිසුේ ඉදිරිපත් වකාට ඉන් පසු ව මැතිවරණ වකාමිෂන් සභාව විසින් නාම වයෝජනා
භාර වදන අවසේථාවේදී අනුමත් කළ යුතුය.
විවිධ සංවක්ත්/ පක්ෂ යටවත් ලො ගන්නා ඡන්ද ජාතික සමානුපාතික නිවයෝජනය ගණනය
කරන අවසේථාවේදී එකතු කළ යුතු අත්ර අදාළ පක්ෂ වලට සන්ධානයක් වලස කටයුතු කිරීවේ
අභිලාෂය රකා යට පත් කිරීමට ඉඩ ලො දිය යුතු ය. එවන් රකා න සහ ේවිපාර්ල ේවික වහෝ
ෙහු පාර්ල ේවික ගිවිසුේ නාම වයෝජනා ොර වදන අවසේථාවේදී මැතිවරණ වකාමිෂන් සභාව
වවත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
මැතිවරණ රතිසංසේකරණ ක්රියාවිය තුළ ඡන්ද දායකයන් ියාපදිංි ීවේ ක්රියාවිය
නීකරණය කිරීම ක් සිදුවිය යුතු අත්ර එය ඡන්ද දායකයාට ත්මන්වේ වයස සේපූර්ලණ වූ විට
වසවර්ල ඕනෑම අවසේථාවක ත්මන් විසින්ම සේවයංක්රීයව ියාපදිංි ීමට හැකි ක්රමයක් වලස
වැඩිදියුණු කළ යුතුය.
පවතින ක්රමය සහ වයෝජිත් ක්රමය අත්ර සන්සන්දනයක්.
(1අ) පව්ින අුපාු: මනාප ඡන්ද ක්රමය නිසා පක්ෂ තුළ සහ පක්ෂ අත්ර රචණ්ඩඩත්වය සහ
ගැටුේ ඇතිීමට ඉඩ සැළසීම.
(1ආ) කළ හැකි ප්රිකර්මය: ජන ඝනත්වය සහ භූවගෝලීය රවේ ය අනුව කළාපය කුඩා ීම
තුල පවතින වි ාල දිසේික්ක සමඟ සන්සන්දනය කිරීවේදී පක්ෂ තුළ සහ පක්ෂ අත්ර
රචණ්ඩඩත්වය සහ ගැටුේ ඇතිීවේ ඉඩකඩ අු කරයි.
(2අ) පව්ින අුපාු: ජන ඝනත්වය සහ භූවගෝලීය ව වයන් දිසේික්ක වි ාල ීම නිසා
වි ාල ව වයන් වියදේ කරන පරිමාණය වැඩි ීම.
(2ආ) කළ හැකි ප්රිකර්මය: ජන ඝනත්වය සහ භූවගෝලීය රවේ ය අනුව කළාපය කුඩා ීම
තුල පවතින වි ාල දිසේික්ක සමඟ සන්සන්දනය කිරීවේදී වියදේ කරන රමාණය අු ීම.
(3අ) පව්ින අුපාු: වත්ෝරාපත්කරගත් මන්ීවරවයකු ත්ම ඡන්ද වකාට්ඨාසයට වගීමක්
වනාමැතිීම සහ මන්ීවරයා සහ ඡන්ද දායකයා අත්ර දුරසේථ ෙවක් තිබීම.
(3ආ) කළ හැකි රතිකර්ලමය: ජන ඝනත්වය සහ භූවගෝලීය රවේ ය අනුව කළාපය කුඩා ීම
තුල පවතින වි ාල දිසේික්ක සමඟ සන්සන්දනය කිරීවේදී මන්ීවරයා ඡන්ද දායකයාට සමීප
ීම නිසා වගීවේ රවණත්ාව වැඩි ීම.
(4අ) ලැබිය හැකි ව්ාසි:වවනත් වයෝජනා වලට වඩා වමම වයෝජනාවේ වාසි ය වන්වන් වමම
ක්රියාවියට අව ය වන කාළය වකටි ීමයි.

ඔ

*පා සටහන්

01

ශ්රී ලංකා මුසේිේ වකාන්ග්රසය
*මැිව්රණ ප්රිසංස්කරණ - ඔවුන් දැනටමත් වමවහයුේ කමිටුවට ඉදිරිපත්කර ඇති
මැතිවරණ රතිසංසේකරණ මත් පිහිටා ඇත්.

02

ඊලාේ ජනත්ා රජාත්න්ත්රවාදී පක්ෂය
*ආගම: ආගම සේෙන්ධ වගන්තිය කියවිය යුතු වන්වන් “ ශ්රි ලංකා ජනරජය අනාගාමික
රාජයක් විය යුතු අත්ර 10 සහ 14 (1) (ඊ) වයවසේථාවවන් ලො දී තිවෙන අයිතිය සියළු ආගේ
වලට හිමිවිය යුතුය’ යනුවවනි.
*මැිව්රණ ප්රිසංස්කරණ-ජාතික ලැයිසේතුව සඳහා වවන් කර තිවෙන ආසන 30 පළාත්
පදනමින් වත්ෝරාගත් යුතුය.
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ඕල් සිවලෝන් පීපල්සේ වකාන්ග්රසේ
*බලතල වබදාගැනීම: පළාත් සභාවේ අමාත්ය මණ්ඩඩලය සාමාජිකයන් හත් වදවනක්(7)
වගන් සමන්විත්
විය යුතුය.
* වභෞමික අඛණ්ඩඩතාව්: ශ්රී ලංකාව පරිපාලන දිසේික්ක 26 කින් සමන්විත් විය යුතුය.
(26 යනු අේනිදිග වවරවළහි පිහිටා තිවෙන ඕලුවිල් දිසේික්කයත් ඇතුළත්ව වේ).
**පාර්ලිවේන්තුව්: වදවන මණ්ඩඩලවේ සාමාජිකත්වය වාර්ලගික පදනමින් විය යුතුය.

වමවහයුේ කාරක සභාවේ සාමාජිකයන් වන අපි විවිධ ත්ැන්හි විසිරී සිටින සුළුජාතීන් නිවයෝජනය
කරමින් අභිලාෂයන් සහිත් රජාවන් වලසද හඳුන්වාවදනු ලෙන එවසේම වාර්ලගික, ආගමික වහෝ
වවනත් එවන් අභිලාෂයක් සහිත් එවහත් ‘ෙහුත්ර පුරවැසියන් අත්රින්’යේ කිසි එක් වහේතුවක් වහෝ
වහේතු කිහිපයක් නිසා වවනසේ වන සහ ඒ අවසේථාව අනුව එම දිසේි ක්කවේ වහෝ පළාවත් සුළුත්රය
ව වයන් සිටිමින් ඉහත් සඳහන් කරන ලද වයෝජනා ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවක් සකසේ කිරීවේ
ක්රියාවිවේදී සාකච්ඡඡා කිරීම සඳහා වමවහයුේ කමිටුව වවත් ඉදිරිපත් කරමු.
රාවුෆ් හකීේ
මවනෝ ගවන්ෂන්
නායක- ශ්රී ලංකා මුස්ලිේ වකාන්ග්රසය
නායක - වදමළ ප්රගිශීලි සන්ධානය

රිෂාද් බදුයුදීන්
නායක - ඕල් සිවලෝන් පීපල්ස් වකාන්ග්රස්

ඩේලස් වද්ව්ානන්ද
නායක - ඊලාේ ජනතා ප්රජාතන්ත්රව්ාදී පක්ෂය
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1උ
[පරිව්ර්තනය]

වමවහයුේ කමිටුවේ අන්තර්ව්ාර ව්ාර්තා වකටුේපත ( 2017 අවගෝස්තු 08) පිළිබඳ
අදහස්

පා. ම. ඩේලස් වද්ව්ානන්ද මහතා විසින් කරන ලද ඉදිරිපේ කිරීේ.
1. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ යේ යේ මූික ලක්ෂණ එනේ සුළු ජාතීන්වේ අයිතිවාසිකේ, ආගමික
නිදහස සහ මානව හිමිකේ ආරක්ෂා කිරීම යනාදිය පාර්ලිවේන්තුවේ තුවනන් වදවක් ෙලයකින් වහෝ
ජනමත්විචාරණයකින් වහෝ ඒ වදකින්ම අවලංගු කිරීම වහෝ සංව ෝධනය කිරීම කළ වනාහැකි
ආරක්ෂිත් විධි විධාන වලස පවතින ෙව ත්හවුරු කිරීම සඳහා ‘මූික වුහ වාදය’ යන සංකල්පය
වයාදාගත් යුතු ෙවට වයෝජනා කරයි.
2. II වන පරිච්ඡවේදවේ 9 වැනි වයවසේථාව යටවත් ඇති සූත්රණය තුළ වවනත් වි ේවාසයන් සහිත්
පුේගලයන්, වි ේවවේ වාදය සහ සංවිධානාත්මක ආගේ ආදිය වගෞරව කළ යුතු සහ ආරක්ෂා
කළ යුතු යැයි ඇතුළත් කර ඇති නිසා එය පිළිගත් හැකි මට්ටමක පවතියි.
3. ෙලය වෙදීවේ මූලධර්ලම යටවත් 2 වන වේදය තුළ පවතින පළාත් යළි සීමා නිර්ලණය කිරීම සඳහා
අදාළ පාර්ල ේවකරුවන්වේ උපවදසේ සහිත්ව පාර්ලිවේන්තුව විසින් රතිපාදන සකසේ කළ යුතුය.
4. පරිච්ඡවේද 3 යටවත් පළාත් පාළන ආයත්න සේෙන්ධවයන් 3.1 හි දක්වා ඇති පළාත් පාළන ආයත්න
තුන්වන සේථරය ව වයන් හඳුන්වා තිබීම ෙලය වෙදීවේ මූික ඒකකය වන්වන් පළාත්යි යන
මූලධර්ලමය සමඟ පරසේපර විවරෝධී වේ. වමමගින් පළාත් පාළන ආයත්න සහ පළාත් අත්ර ගැටුේ
ඇතිවිය හැකිය. මධයම රජයට ෙලත්ල සහ කාර්ලයයන් පළාත් පාළන ආයත්න වලට පැවරීමට අව ය
වන්වන් නේ එය පළාත් සභා හරහා විය යුතු අත්ර අවම ව වයන් එය පළාත් සභාවල උපවේ නය
මත් සිදුකළ යුතුය.
5. ත්වදුරටත් පවසන්වන් නේ පළාත් පාලන ආයත්න වර්ලග වදකක් පමණක් තිබිය යුතු යැයි වයෝජනා
කරන අත්ර ඒවා නේ සියළු නාගරික සහ අර්ලධ නාගරික රවේ ආවරණය කිරීම සඳහා මහනගර සභා
සහ ග්රාමීය රවේ සහ වතු රවේ ආවරණය කිරීම සඳහා රාවේශීය සභා වලස දැක්විය හැකිය. වතු
රවේ ද පළාත් පරිපාලනවේ විෂය සීමාවට අයත් විය යුතුය.
6. ආණ්ඩුකාරවරයාවේ ෙලත්ල යටවත් ආණ්ඩුකාරවරයාවේ ෙලත්ල අවහෝසි කිරීමට වයෝජනා කිරීම
රාවයෝගික වනාවේ. එතුමා මධයම රජවේ නිවයෝජිත්යා ව වයන් ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කළ යුතු
අත්ර ඒ සමඟම මධයම රජය සහ පළාත් අත්ර සේෙන්ධයක් ඇතිකරන්නා වලස ක්රියාකරයි. වමම
ත්නතුර චාරිත්රානුකූල රතිරූපයක් පමණක් වනාවිය යුතු අත්ර සංවරණ සහ තුළන මූලධර්ලමයන්
අනුව භූමිකාවක් නිරූපණය කළ යුතුය.
7. 9 වැනි පරිච්ඡවේදය යටවත් වන පළාත් රාජය වසේවා වකාමිෂන් සභාව සේෙන්ධවයන් 9.1 (ඇ) අනුව
රධාන අමාත්යවරයා සහ විරුේධ පක්ෂවේ නායකවරයා ඒකාෙේධව පළාත් රාජය වසේවා වකාමිෂන්
සභාවේ සාමාජිකයන් නේ කිරීම සාධය වනාවේ. එම නේ වවන් වවන් ව වයන් පක්ෂ වදක විසින්
යැවිය යුතුය. වමහි පළමු නිර්ලණායකය විය යුත්වත් වැඩි අවධානයක් අදාළ පළාවත් ෙහුවිධ
සේවභාවය සේෙන්ධවයන් වයාමු කළ යුතු ීමයි.
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8. 9.1 (I) පරිච්ඡවේදය යටවත් ආණ්ඩුකාරවරයාවේ වල්කේවරයා ආණ්ඩුකාරවරයාවේ අභිමත්ය අනුව
පත් කළ යුතුය.
9. රාජය ඉඩේ - ඇමුණුම යටවත් : රාජය ඉඩේ ආරවුල් වේරුේකිරීම සේෙන්ධවයන් විෂය අංක 15 හි
සඳහන් විනි ේචය මණ්ඩඩලවේ සේපූර්ලණ සාමාජික සංඛයාව වයාකූලය.
10. පළාත් ලැයිසේතු විෂය පරිච්ඡවේද 1 හි මධයම රජවේ නීති යටවත් ෙලය වෙදන ලද විෂයයන්
සේෙන්ධවයන් පළාත් විසින් රඥප්තති සකසේ වකාට වනාතිබුවණ්ඩ වුවද පළාත් අමාත්යවරයා සහ
ඔහුවේ නිළධාරීන්ට පමණක් ඒ සේෙන්ධ ෙලය ක්රියාත්මක කළ හැකිය. එවසේ වනාමැතිනේ මධයම
රජවේ ඇමතිවරයා පළාවත් සීමාවන්ට ෙලපෑේ කරනු ඇත්.
11. වදවනි මන්ී මණ්ඩඩලය සේෙන්ධවයන් වන පරිච්ඡවේදවේදී විෂය අංක 2 තුළ වදවන මන්ී
මණ්ඩඩලයට සාමාජිකයන් පත් කිරීමට අනුගමනය කරන නිර්ලණායක පුේගලයින්වේ විේවත්භාවය
සහ අවංකභාවය වැනි කාරණා මත් තීරණය කර තිවේ. එම නිර්ලණායකම පළාත් සභා සඳහා
මන්ීවරු වත්ෝරාගැනීවේදීද අනුගමනය කළ යුතුයැයි වයෝජනා කරයි. එවසේම වදවන මන්ී
මණ්ඩඩලයට සාමාජිකයන් පත් කර ගැනීවේදී පළාවත් ජන සංයුතිය පිළිෙඳව ද නිසි අවධානයක්
වයාමු කළ යුතු යැයි වයාජනා වකවර්ල. වදවන මන්ීමණ්ඩඩලයක් සඳහා වන වයෝජනාව ඉදිරිපත්
වන්වන් පළමු මන්ී මණ්ඩඩලය තුළ සුළු ජාතීන් සුළු ජාතියක් වලසම නිවයෝජනය වන නිසා සුළු
ජාතිකයින්වේ ගැටළු විසඳීමට සහ එම අව යාත් සපුරාලීම පදනේ කරවගන වේ. වදවන මන්ී
මණ්ඩඩලවේ සාමාජිකයන්වගන් 50% ක රති ත්යක් සියළුම සුළු ජාතීන් නිවයෝජනය වන පරිදි විය
යුතු යැයි දැඩි වලස අවධාරණය කරයි.
12. නීතිය සහ සාමය සහ මහජන ආරක්ෂාව යටවත් ඇති වාර්ලත්ාව අනව ය වලස සංක්ෂිප්තත් වකාට ඇත්.
වකවසේ වවත්ත් නීතිය සහ සාමයට අදාළව වාර්ලගික සුළු ජන වකාටසේ වලට දී ඇති හ ඬ වඩාත් ම
වැදගත් කාරණය වේ. ජාතික වපාිසේ වකාමිෂන් සභාව සහ පළාත් වපාිසේ වකාමිෂන් සභා වල
සංයුතිය සළකා ෙැලීවේදී ශ්රි ලාංකීය සමාජවේ ෙහුවිධ සේවභාවය සේෙන්ධවයන් මූික අවධානය
වයාමු කළ යුතුය. ත්වදුරටත් පවසන්වන් නේ නීති ක්රියාත්මක කරන නිවයෝජිත්ායත්න රජාවන් අත්ර
වවනසේකේ යා කරන ආයත්න වන අත්ර එය වටහා ගත් යුතුය. වපාිසියට සහ හමුදාවට පුේගලයන්
ෙඳවාගැනීවේදී රජාවන් අත්ර පවතින අනුපාත්ය පවත්වාගැනීමට කටයුතු කිරීම සියළු වදනාවේම
යහපත්ට වහේතු වේ. එවන් වසේවාවන් වදන ලද රවේ වේ ජනගහනය පදනේව සහ යේ වේලාවක
යේ සේථානයක පවතින ආරක්ෂක ත්ත්ත්වයත් පදනේ කරවගන සිදු කිරීමත් අව ය වනු ඇත්.
13. දීර්ලඝ කාලයක් තිසේවසේ පැවති සිවිල් යුේධය නිසා උතුරු සහ නැවගනහිර පළාත් වල රමාණවත් ත්රේ
අවප්තක්ෂකයන් සංඛයාවක් වසායා ගැනීම අවම ව වයන් යේ කිසි කාළයක් යන වත්ක් අපහසු වේ.
එමනිසා රතිවර්ලතිත් වවන්සේආකාරවයන් සැළකීම වයාදාගත් යුතුය.
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1ඌ
[පරිව්ර්තනය]

අතුරු ව්ාර්තා වකටුේපතට පරිපූරකය
(ආචාර්ය) ජයේපි වික්රමරේන
වේ පාලන පක්ෂ අත්ර පුළුල් එකඟත්ාවක් නිවයෝජනය කරන ෙැවින්ද ශ්රී ලංකාවේ ජනත්ාවවගන් අති
මහත් ෙහුත්රයට වමන්ම විවිධ වාර්ලගික කණ්ඩඩායේ වලට පිළිගත් හැකි වනු ඇති ෙැවින්ද මම වමවහයුේ
කමිටුවේ අතුරු වාර්ලත්ාවේ අන්ත්ර්ලගත්ය සමඟ මූික ව වයන් එකඟ වවමි.
අතුරු වාර්ලත්ාව මගින් ආවරණය කරනු ලෙන කරුණු සේෙන්ධවයන් මවේම අදහසේ එකතු කිරීමට මම
අවප්තක්ෂා කරමි.වමහිදී රකා වකවරන අදහසේ වාමාංශික එක්සත් වපරමුවණ්ඩ සහ ලංකා සම සමාජ
පක්ෂවේ ( ෙහුත්ර කණ්ඩඩායවේ) අදහසේද වේ.

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව්
•
•

•

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව ශ්රී ලංකාවේ උත්ත්රීත්ර නීතිය වේ. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවට අනුකූල
වනාවන කවර වහෝ ක්රියාවක් වහෝ චර්ලයාවක් ෙලරහිත් වේ.
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවට සිදු කරනු ලෙන කවර වහෝ සංව ෝධනයක්, සමාවලෝපනයක් වහෝ
ආවේ නයක්, ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ විධිවිධාන සලසේවා ඇති ආකාරයට පාර්ලිවේන්තුව,
වදවැනි මන්ී මණ්ඩඩලය සහ ජනත්ාව විසින් පමණක් සිදු කළ යුතුය.
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව එහි මූික වුහවයහි අංග පැහැදිිව දැක්විය යුතු අත්ර එම වුහයට
විව ේෂ ආරක්ෂාවක් තිබිය යුතුය.

විමධයගත කිරීවේ මූලධර්ම
විවිධ පළාත් වල රධාන අමාත්ය වරු සහ අදාල විපක්ෂ නායක වරු වමවහයුේ කමිටුව සහ විවිධ අනු
කමිටු ඉදිරිවේ ඉත්ා වැදගත් වයෝජනා කිහිපයක් කළහ.‘ දකුවණ්ඩ’ පළාත් හවත් රධාන අමාත්ය
වරුන්වේ වයෝජනා ශ්රී ලංකාවේ වසර 30 ට ආසන්න විමධයගත් කිරීවේ අත්දැකීේ මත් පදනේව
ඉදිරිපත් කර ඇත්.වසර කිහිපයකට වපර රධාන අමාත්ය වරුන්වේ සමුළුව විසින්ද වේ හා සමාන
වයෝජනා ඉදිරිපත් වකරිණි.
පළාත් “ ඒකාෙේධ” කිරීම සේෙන්ධවයන්, අදාල එක් එක් පළාවත් ජනත්ාවවේ අනුමැතියද අව ය ෙවට
අතිවර්ලක අව යත්ාව සහිත්ව ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ දැනට පවතින විධිවිධාන (154 අ (3) ) ත්ව දුරටත්
රඳවා ගත් යුතු ෙවට මම එකඟ වවමි.වේ සේෙන්ධවයන් මාවේ මඳක් වවනසේ සූත්රණයක් ඇත්:
“යාෙද පළාත් වදකක් වහෝ තුනක් එක් කර ඡන්දවයන් වත්රී පත් වූ එක් පළාත් සභාවක්, එක්
ආණ්ඩුකාර වරවයකු, එක් රධාන අමාත්ය වරවයකු සහ එක් අමාත්ය මණ්ඩඩලයක් ඇති එක්
පරිපාලන ඒකකයක් සකසේ කිරීම සඳහාද එෙඳු පළාත් එක් පරිපාලන ඒකකයක් වලස ත්වදුරටත්
පරිපාලනය කරනු ලැබිය යුතුද නැත්වහාත් එෙඳු එක් එක් පළාත් එයටම වවන් වූ පළාත් සභාවක්
සහ වවනම ආණ්ඩුකාර වරවයකු, රධාන අමාත්ය වරවයකු සහ අමාත්ය මණ්ඩඩලයක් ඇති වවනම
පරිපාලන ඒකකයක් වලස සකසේ විය යුතුද යන්න තීරණය කරන ආකාරය සඳහා අදාල එක් එක්
පළාවත් ඡන්ද දායකයන් ඡන්ද විමසීමකදී සහතික කරන ලද අනුමැතියට යටත්ව පාර්ලිවේන්තුව
නීතිවයන් විධිවිධාන සැලැසේවිය යුතු වන්වන්ය.”
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ඒ අනුව, ඒකාෙේධ කිරීේ සේෙන්ධවයන් නීතියක් පනවන්වන්ද යන්න පාර්ලිවේන්තුව තීරණය කළ
යුතු නමුත් අදාල පළාවත් ජනත්ාවවේ අනුමැතිව සඳහා විධිවිධාන එෙඳු නීතියට අවව යයන්ම ඇතුළත්
විය යුතුය.

ප්රජා සභා
ශ්රී.ලං.මු.වකා./ර.ප්ර.සං./ස.ලං.මු.වකා./ඊ.ජ.ප්ර.ප. විසින් වමවහයුේ කමිටුව වවත් ඉදිරිපත් කරන ලද
ියවිල්ල, ‘විසිරී සිටීන සුළුත්ර කණ්ඩඩායේ වවනුවවන් රජා සභාවක්’ සේථාපනය කිරීම හා සෙැඳි සර්ලව
පාක්ෂික නිවයෝජිත් කමිටු වයෝජනාව සේමත් කර ගැනීමට වයෝජනා කරයි.වමය සලකා ෙැලීමට වටින
වයෝජනාවකි.වේ සේෙන්ධවයන් සවිසේත්රාත්මක නිර්ලවේ සර්ලව පාක්ෂික නිවයෝජිත් කමිටු වාර්ලත්ාවවහි
අඩංගු වේ.

රජවේ ඉඩේ
යේ නි ේිත් රජවේ ඉඩමක් මධයම රජය විසින් භාවිත්ා කළ යුතුද වනාඑවසේ නේ පළාත් සභාවක් විසින්
භාවිත්ා කළ යුතුද යන්න සේෙන්ධවයන් එකඟත්ාවක් වනාමැති අවසේථාවක, එම කරුණ ජාතික ඉඩේ
වකාමිෂන් සභාව විසින් නි ේචය කළ යුතුය.
සියළුම රධාන අමාත්යවරුන් නිල ෙලවයන් ජාතික ඉඩේ වකාමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් විය යුතුය.

වදව්ැනි මන්ී මණ්ඩඩලය
වදවැනි මන්ී මණ්ඩඩලයක් පිහිටුීවේ වයෝජනාවට මම එකඟ වවමි.
වකවසේ වවත්ත්, පළාත් සභා පළාත් සභා මන්ීවරුන් පමණක් නේ කළ යුතු ීවේ අව යත්ාව
සේෙන්ධවයන් මා හට සැක සංකා පවතී. රසිේධ හා වෘත්තීය දිවිවේදී කීර්ලතිමත් ෙව අත් කරගත්,
විශිෂේටත්වවයන් හා අවංක භාවවයන් යුතු , පළාත් සභා මන්ීවරුන් වනාවන ත්ැනැත්ත්න් පළාත් සභා
විසින් නේ කළ යුතුයැයි මම වයෝජනා කරමි.
මධයම රජය සහ පළාත් අත්ර සේෙන්ධය වඩාත් පැහැදිිව දර්ල නය වන පරිදි , සියළුම රධාන
අමාත්යවරුන් නිල ෙලවයන් වදවැනි මන්ී මණ්ඩඩලවේ සාමාජිකයන් විය යුතුය.

මැිව්රණ ක්රමය
පහත් සඳහන් කරුණු වලට යටත්ව, වයෝජිත් මැතිවරණ ක්රමයට මම මූික ව වයන් එකඟ වවමි.
1. ජාතික ව වයන් වැඩිම ආසන සංඛයාවක් ලො ගන්නා පක්ෂයට වවන් කරනු ලෙන “ රසාද
ආසන ” සංඛයාව 06 වනාඉක්මවිය යුතුය.
2. . දවිත්ව මන්ී ඡන්ද වකාට්ඨා සඳහා ඉඩ තිබිය යුතුය. දවිත්ව මන්ී ඡන්ද වකාට්ඨා සංඛයාව
තීරණය කිරීමට සීමා නිර්ලණය වකාමිෂන් සභාවට ඉඩ හැරිය යුතුය.
3. වසෝල්ෙරි ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ 41 (4) වගන්තිය සහ 1972 ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවේ 78 (4)
වගන්තිය යටවත් තිබූ පරිදි , ෙැඳියාවක් සහිත් රජාවක් නිවයෝජනය සඳහා අවසේථාව සැලසීම
පිණිස කුඩා ඡන්ද වකාට්ඨා නිර්ලමාණය කිරීමට අවසේථාව තිබිය යුතුය.
4. සමානුපාතික නිවයෝජනය ජාතික පදනමින් ගණනය කළ යුතුය.
5. අවම රති ත්යක් වනාතිබිය යුතු අත්ර වර්ලත්මාන ජාතික ලැයිසේතුව යටවත් ආසන නි ේචය
වකවරන ආකාරයට සේවාභාවික වාරණ සීමාව අදාල විය යුතුය.
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6. පක්ෂයකට හිමිකම ඇති සමානුපාතික නිවයෝජන සහන ආසන සංඛයාව එම පක්ෂය විසින් ලො
ගත් ඡන්ද සංඛයාවට සමානුපාතිකව පළාත් මට්ටවේදී වෙදී යා යුතු අත්ර ජාතික මට්ටවේදී 20%
වෙදී යා යුතුය. සහන ලැයිසේතු සංවෘත් විය යුතු අත්ර රමුඛත්ා අනුපිළිවවින් තිබිය යුතුය.
පක්ෂයකට යේ ත්ැනැත්වත්කු වක්වල ක්රමය යටවත් ඡන්ද වකාට්ඨා ය අවප්තක්ෂකවයකු වලස
වමන්ම සහන ලැයිසේතු අවප්තක්ෂකවයකු වලසද නේ කළ හැකිය.“ පරාජිත් අවප්තක්ෂකයන්
අත්රින් වැඩිම ඡන්ද ලැබූවන්වගන්” පක්ෂයකට හිමි ආසන සංඛයාව පිරීම සේෙන්ධවයන්
මවේ විරුදධත්වයක් වනාමැත්.

විධායකය
විධායක ජනාධිපති පාලන ක්රමය අවහෝසි කිරීමට මම පක්ෂ වවමි. පාර්ලිවේන්තු මන්ී වරුන්වගන්
සහ වදවැනි මන්ී මණ්ඩඩලවයන් සමන්විත් ඡන්ද විදයාලයක් විසින් ජනාධිපති වරයා පත් කරනු ලැබිය
යුතුය.
ජනාධිපතිවරයා සාමානයවයන් අග්රාමාත්ය වරයාවේ උපවදසේ අනුව කටයුතු කළ යුතු නමුත්
ජනාධිපතිවරයා අග්රාමාත්ය වරයාවේ අදහසේ විමසීවමන් අනතුරුව යේ යේ ෙලත්ල ක්රියාවේ වයදීම
සේෙන්ධවයන් මාවේ විවරෝධයක් වනාමැත්.

(ආචාර්ය) ජයේපි වික්රමරේන, පා.ම.
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