විධායක ජනාධිඳති ක්රමයය හෝස ිකක
ජනාධිඳති-හගමයැති ව්යව්්ථාාමයය ්්ධානයක් ඇති කිරීමය උෝේා
පිවිතුරු හහටක් ජාතික සභාව විසින්

වත්මන් පාර්ලිහේන්තුව හවත හ ෝජනා කරන
ආණ්ඩුක්රම වයවසථා ා සංහ ෝධන
ඳසුගිය ව්් 36 ති්ථෝ්ේ ශ්රී කාකාෝක රියාමකමයක ව විධායක ජනාධිඳති ක්රමයෝ විවිධ ව හන්ථාය් ෝ ව්නවි ුළු  මයසමක ්මයාජයමය තාා ෝස ින් හව්ෝධ ධ
ක ෝගන ඇා. එමය නි්ා ෙැන ඳව්මකනා විධායක ජනාධිඳති ක්රමයය හෝස ිකක ජනාධිඳති-හගමයැති ව්යව්්ථාාමයය ්්ධානයක් ඇති කිරීමය උෝේා ව්්ථාමයාන
ඳා්ථලිෝ ්තුෝක හනුමයැතිය ්සා ෝමයමය ආණ්ඩුක්රමය ව්යව්්ථාා ්ාෝධ ධනය තිනිපඳමක ෝකෝ්ථ.
1. සථවරූප - නව් ාජය ඳාකන ක්රමයය ජනාධිඳති-හගමයැති ව්යව්්ථාාමයය ්්ධානයක් ෝක. ජනාධිඳතිව් යා
ආණ්ඩුෝක නායකයා ෝක.

ාජය නායකයා ව්න හා

හගමයැතිව් යා

2. ජනාධිපතිවර ා - ජනාාව් විික් ජනාධිඳතිව් ණයකි් ව්් 6ක් ්සා ජනාධිඳතිව් යකු ඳමක ක නු කැෝේ. එමය ඳමකවීමය කෙ වි ජනාධිඳතිව් යා
ාව්දු මක ෝේධඳාකන ඳක්ෂයක ්ාමයාිකකෝයක් ෝන ව්න හා නැව්ා එමය ධු ය ඳමකවීමය ෙ නුසුදු්ථෝ්ක් ව්්ෝ්ය. ජනාධිඳති ්්නේධ සුළොව්්
හී විෂය සීමයා ව ආ ක්ෂක ඇමයති ව්නු ඇා. ජාතික ්මයගිය ්ස එකුළතු ධව් ෙ ආගමික ්ාහිඳියාව් ෙ ප්රව්්ථධනය කිිපමය ජනාධිඳතිව් යා ෝව්ා ඳැව්ෝ න
කා්ථයයක් ෝක. ඒ හනුව් ෝේ ඒකීයභාව්ය ෝස ්ථව්ාධිඳායය ෝස සානික ාමකව්යක් උොව්න හව්්ථාාව්්හි දී
සු ක්ෂිා කිරීෝ ව්ගකීමය සා ධකය
ජනාධිඳතිව් යා ඳැව්ෝ්ථ.
3. අගමැතිවර ා හා අමාතය මණ්ලය - ඳා්ථලිෝ ්තුෝක විධථව්ා්ය උඳිපමය ඳමයණකි් කධා ඇති මය්ත්රීව් යා හගමයැති ව්ධෝය් ඳමකෝක. කැබිනේ මයණ්ඩකය
ඇමයතිව්රු් ්ාඛ්යාව් 20 ික 25 හා ්ාඛ්යාව්ක සීමයා ව්න හා , නිෝය ජය ඇමයතිව්රු්ෝ ්ාඛ්යාව් ෙ 35 ක ෝන ව්ැඩි ෝක. හගමයැතිව් යාෝ
ෝය ජනාෝව්් ජනාධිඳතිව් යා විික් හමයාාය මයණ්ඩකය ්සා මය්ත්රීව්රු් හාිප් ඳමක ක නු කැෝේ. මයසමයැතිව් ණයකි් ඳසුව් හගමයැති ්ස
ඇමයතිව්රු් ඳමක ව වි ඔවු් නැව්ා මයසමයැතිව් ණයක් හව්්් ව්න ෝාක් ානතුරු ෙ නු ඇා. ඇමයතිෝ කා්ථය ්ාධනය ඇගයීමයකි් ඳසුව් හගමයැතිෝ ෙ
හනුමයැතිය ්හිාව් ඇමයතිව් ෝයකු ානතුෝ ් තව්මක කිිපමය ජනාධිඳතිව් යා ධකයක් ඇා. ඳා්ථලිෝ ්තුව්, ආණ්ඩුෝක ප්රතිඳමකති ප්රකාධය ෝස වි්්ථජන
ඳනා ප්රතික්ෝෂේඳ ක ෝස මක නැතින ආණ්ඩු ෝකෝ හි විධථව්ා් භාග ෝය ජනාව්ක් ් මයා ක ෝස මක, හමයාාය මයණ්ඩකය විිකිප යනු ඇා. එවි හෙස්ථ
විමයසීෝ පිළිෝව්ා හනුගමයනය ක මි් ජනාධිඳතිව් යා විික් නව් හගමයැතිව් ෝයක් ්ස ඇමයතිව්රු් ඳමක ක යුතුෝක.
4. ධූර කාය - ජනාධිඳතිව් යාෝ ්ස ඳා්ථලිෝ ්තුෝක ධ කාකය එක ෝගවී යන හා , ඡ්ෙ ෝෙකමය එක ඳැව්ැමකෝක. ජනාධිඳති ්ස ඳා්ථලිෝ ්තුව්
්මයා්ා ව නිධථචිා ්ය හවුරුදු කාකයක ධ ෙ ණු ඇා. ජනාධිඳතිෝ ධ කාකය එක් ්ය හවුරුදු කාක ඳිපච්ෝේෙයක සීමයාව්නු නි්ා ාමය් ව්ාික
්සගා ෝක් මයැතිව් ණ නියමය කිරීෝමයහි හව්කාධය ්ස හව්ධයාාව්ය ගිලිහි යනු ඇා. ් පූ්ථණ කාක සීමයාව් තක්මය යෑමය ෝඳ ඡ්ෙ ඳැව්ැමකවීමය ධකයක්
ජනාධිඳති ඳැව්රී තිෝධන නුළමක එමයගි් නැව්ා ඡ්ෙය තිනිපඳමකවීමය හව්කාධයක් නැතිව් ාමය්ෝ ධ කාකය හව්්්වීමය නි්ා එකී හභිමයාය
ජනාධිඳති විික් හයාා ෝක් භාවිාා කිිප ව්ැකෝක්.
5. අමාතයාං විධා ක කාරක සභා සහ හේකේවරු - හමයාායාාධ ්සා විධායක කා ක ්භා ක්රමයය ්ථාාඳනය ව්නු ඇා. ඳා්ථලිෝ ්තු මය්ත්රී් 5
ෝෙෝනකුෝග් ්ස ඳ ාමක ්භාව්කි් එක් නිෝය ිකාෝයක් ධැගි් ව්න ඳිපින ්ාමයාිකකය් 14 ෝෙෝනකුෝග් ්මය්විා විධායක ්භාව්ක් හමයාායාාධයක්
්සා ඳමකෝව්නු ඇා. ෝය ිකා ව්යව්්ථාාව් ය ෝමක ෝේක ව්රු ඳමකවිය යුමකෝමක ජනාධිඳතිව් යාෝ , හගමයැතිව් යාෝ ්ස හොක ඇමයතිව් යාෝ
එකඟමකව්ය මයාය. ාව්ෙ එෝ්ේ ඳමකක යුමකෝමක ාජය හාධෝ ව්ෘමකතීයකෝයක් ඳමයණක් ෝක.
6. පාර්ලිහේන්තු මැතිවරණ ක්රම - මනාප ක්රම අහහෝසි ිරීමම සහා මැතිවරණ ක්රම හවනසථ හකහර්. ඳා්ථලිෝ ්තුව් ෙැ් ඳව්මකනා හයුිප්මය
මය්ත්රීව්රු් 225 කි් ්මය්විා ෝක. ිනෝ්ෂථ ගුණව්්ථධන හමයාායතුමයාෝ ්භාඳතිමකව්ෝය් ව මයැතිව් ණ ප්රති්ා්ථක ණය පිළිධව් ඳා්ථලිෝ ්තු විෝධේෂ
කා ක ්භාෝව්් ිකයු  ඳක්ෂ ව්ක කැමයැමකා හනුව් ෝය ිකා නව් ඳා්ථලිෝ ්තු මයැතිව් ණ ක්රමයය නීති ගා ව්නු ඇා. මයැතිව් ණය ඳැව්මකෝව්්ෝ්,
ආණ්ඩුක්රමය ව්යව්්ථාාව් රියාමකමයකවීමය ෝඳ ඳැව්ති භූෝග ලීය ආ්න තු ය. එමය ආ්න ්සා නාමය ෝය ජනා, පිළිගමක ෝේධඳාකන ඳක්ෂ තුළි් ෝස
ින්ථත්රික්කය මය පිළිගමක ්ථව්ාධීන කණ්ඩායමයක් තුළි් තිනිපඳමක විය යුතුය. ආ්නයක එක් මය්ත්රීව් ෝයක් ධැගි් ආ්නෝ ව්ැඩිමය ඡ්ෙ කධා ගමක
හෝේක්ෂකයා ෝක්ව්ක ක්රමයය ආ්නෝ මය්ත්රීව් යා ෝක් ඳමකෝක. ජාතික කැයි්ථතු ව්ලි් මය්ත්රීව්රු් 15 ෝෙෝනක් හනුඳාා ක්රමයය ඳමකෝක. තතිිප
ආ්න ්සා ින්ථත්රික්ක 22 ් මය්ත්රී් හනුඳාා ක්රමයය ඳමකව්නු ඇා. හනුඳාාය තී ණය කිරීමය ්සා ගණ් ගනු කැෝධ්ෝ් ින්ථත්රික්කය තු එක් එක්
ආ්න ව්ක ඳ ාිකා හෝේක්ෂකය් කධාගමක ඡ්ෙ ්ාඛ්යාව් ඳමයණි. එහිදී ෝමකරී ඳමකෝව්්ෝ් ඒ ඒ ඳක්ෂෝ ව්ැඩිමය ඡ්ෙ හනුඳාායක් කධා ෝගන ඳ ාජය ව
හෝේක්ෂකයි්ය. ෝක්ව්ක ක්රමයය ඳමක ව මය්ත්රී ආ්නයක් හි්ථව වි එමය ආ්නෝ ඳමයණක් හතුරු මයැතිව් ණයක් ඳව්මකව්නු ඇා. ින්ථත්රික් ආ්නයක්
පු ේඳාඩු ව වි කැයි්ථතුෝක ඊ ඟ ිකටින හය මය්ත්රීධ ය හිමිෝක. ජාතික කැයි්ථතුෝක පු ේඳාඩුව් පු ව්්ෝ් ෝේක ව් යා විික් ිකය ජාතික
කැයි්ථතුෝක ෝව්නමක නමයක් ෝය ජනා කිරීමය මයගිනි.
7. වයවසථා ාාා ක සභාව - ඳසුගිය ෙධක කිහිඳය පු ා ෝේ හව්ධානය කක්ව් තිබූ හේක්ථ සා දෂණ ව්ක ව්ැ ධැඳීමය ්සා ආණ්ඩු ක්රම වයවසථා ාහේ 17 වැනි
සංහ ෝධන නැවත නීති ගත හකහර්. එහි ාැනට ාක්නට යැහෙන ප්රධානතම අඩුපාඩුව ූ ව්යව්්ථාාොයක ්භාව් ්ාමයාිකකය් ඳමක කිරීෝ ක්රමයෝකෙය
ෝව්න්ථ ෝකෝ්ථ. ව්යව්්ථාාොයක ්භාෝක ්ාමයාිකකයි් ව්්ෝ් හගමයැතිව් යා, කාානායකව් යා (්භාඳති), විඳක්ෂ නායකව් යා, ජනාධිඳතිව් යා විික්
ඳමක ක හෝයකු සා ඳා්ථලිෝ ්තුව් විික් ස්ථ ඡ්ෙෝය් ඳමක ක නු කධන 05 ෝෙෝනකු ය. එමය 5 ෝෙනා ස්ථ ඡ්ෙෝය් ඳමකකිරීමය ්සා
ඳා්ථලිෝ ්තුව් ෝව්ා නාමය ෝය ජනා තිනිපඳමක ක සැකිව්්ෝ් කාානායකව් යා විික් කැව්නු කැබීෝමය් හනතුරුව් ජාතික මයේ ෝ විේව්මක මයණ්ඩක
ව්ක , විධථව් විෙයාක උඳකුකඳති මයණ්ඩකය සා කාකා ව්ාණිජ මයණ්ඩකය ෝක.
8. අේයසථ හා දූෂණ වයට වැට ෙැඳීම උහාසා හඳුන්වාහාන අණපනත් - ශ්රී කාකා ජය විික් ෙැන මයමක හමක්් ක ඇති දෂණ පි ද ෙැකීමය ්සා ව එක්්මක
ජාතී්ෝ ් ුළතිය
තු ධකාමකමයක කිරීමය උෝේා ඳසුගිය ්මයෝ දී ජය විික් තිනිපඳමක ක හේක්ථ සා දෂණ පි ද ෙැකීමය ්සා ව ඳනා ් මයා
කිරීමය ක යුතු ෝකෝ්ථ. හේක්ථ සා දෂණ ෝක මි්මය, ඳැමිණිලි ව්ක ප්රතිාා ෙැක්වීමය ඳමයණක් සීමයා ෝන ව ාජය හාධය ඳමයණක් ෝන ව් පුේගලික
හාධය ෙ ආව් ණය ව්න විධිමයමක ්රිය ආයානයක් ධව් ඳමක ෝකෝ්ථ. ාව්ෙ ාජය සා පුේගලික හාධ ව්ක මයසා ඳිපමයාණ දෂණ සා ආ්ථථික හඳ ාධ පිළිධව්
විමය්ථධණය ක රියාමයා්ථග ගැනීමය ්සා හධිකාිපයක් ෙ ්ථාාපිා ෝකෝ්ථ.
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