ය ෝජිත ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථා ්ශයධෝනය
ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථා ය ූලික

ඳුන්වව් ීමම

්ලැල්ථයේ ්ඳ අප රය හි ර ජ්ය ත ්ව්රි

අදැකලමේ,

ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල රටක උත්තරීතර නීතිය වේ. ශ්රී ාකාල ජන රජයකි. ඳරභාධිඳතය
(ඳාන ඵය) ජනතාල වකවරහි පිහිටා තිබීභ ජන රජයක මලික ගුණාාගය ලන අතර
රාජාණ්ඩුලක එභ ඵය රජුට වශෝ රැජිණට ඳැලරී ඇත. 1978 අඳවේ 2 ලැනි ජනරජ
ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාවේ මලික වැවවේ වශන් 3 වලනි වශ 4 වලනි ලයලවථා අනුල
ජනතාලවේ ඳරභාධිඳතයට ඇතුු ව ;
I.
II.
III.

ලයලවථාදායක ඵය (නීති වේඳාදනය කිරීවේ ඵය) ජනතාල විසින් වතෝරා ඳත්
කරගනු ඵන ඳාර්ලිවේන්තුල භගින්ද ,
විධායක ඵය (ආණ්ඩුල ක්රියාත්භක කිරීවේ ඵය) ජනතාල විසින් වතෝරාඳත් කර ගනු
ඵන ජනාධිඳතිලරයා භගින්ද ,
අධිකරණ ඵය (ආරවුල්, අයිතිලාසිකේ, ලගකීේ යන ආදිය විනිචය කිරීවේ ඵය)
නීතිය යටවත් පිහිටුලන ද අධිකරණ භගින්ද,

ජනතාල විසින් ක්රියාත්භකල ක්තිති විනුනු ැව . වභවව ඵලත් ශැම්ේ ඳශෂ කරන ,
ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාවේ උතුේ වාකල්ඳය භත පිහිටුලා, අඳවේ අත්දැකීේ වලත වයොමු වී, වතය
වව ජනතාල විසින් වභභ ඵය ක්රියාත්භක කර ක්තිති වි තීව දැයි, නැතවශොත් එභ ඵය
ක්රියාත්භක වීවභන් ජනතාලට එදිවනදා ජිවිතවස වැකිය යුතු යශඳතති සිදු වී තිව දැයි,
සිතන විට ැවඵන පිළිතුර, නැත යන්නය. යථාර්ථය නේ විවවයන්භ විධායකය විසින්
වභභ ඵය අයථා වව බාවිතා කර ඇති ඵලත්, ඒ වටනට නාවතිය, දණය ශා ඥාතීන් වශ
වගෝ ඵායින්ට වාග්රශ කිරීභ ඵලත් වව සිදු වී ඇති ඵලත්ය. සියු වෑභ ක්රභවේදයකින්භ
සරාගනු ැබ ඵදු මුදලින් වශ භතු ඳරේඳරාලන් ණය ගැති බාලයට ඳත් කරන වේශිය වශ
විවේශීය ණය භගින්, වභභ ඵලත් වව සිදුලන අයථා ඳානයට වේඳත් වවන ජනතාල
රලටනු ැබ අවරණ වගොදුරති ඵලට ඳත් වී ඇත.
ඵය වභවශය ව පුේගයින්වේ අයථා ඳානය වභභ ඳශත් තත්ලයට ඇද ලැටීභට වඵවශවින්
වශතු වී තිව . එවශයින් ලරද වේ පුේගයින් තු මිව ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාවේ අඩුලති
වනොවේ යැයි තර්කයති වගොඩනැවගනු ඇත. ලිඛිත ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාලකින් ඵැීමභති
නැතුල, දව රාජ ධර්භය වශ ඳාරේඳරිකල වගොඩනැගුනු සිරිත් විරිත් අනුගභනය කෂ රජලරු
ජනතාලවේ යශඳත වකවරහි උඳරිභවයන් කැඳ ව ඵල ඉතිශාවවයන් වශළිදරවු වේ. එවශත්
නතන රජයට වභලැනි වාරධර්භ අනුල ඳාකයින් ක්රියාකරනු ඇතැයි විලාව කිරීභ
ප්රඥාලන්ත පිළිවලතති වනොවේ. ඵය වභවශයලන පුේගයින් ප්රතිඥා වදන්වන් ආණ්ඩුක්රභ
ලයලවථාලට අනුල ක්රියා කිරීභටය. ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාවේ පුුල් විධි විධාන වශ මුතිතිය
තභන්වේ ලාසියට උඳවයෝගි කර ගැනීභට වට කඳටි පුේගයින් වයොමුලනු ඇත. එවශයින්
ජනතාලවේ සුඵ වාධනය වශ යශ ඳානය වාක්ෂාත් කර ගැනීභටත්, දැනට ඇද ලැවටන
ප්රඳාතයට වයොමුවීවේ අලකාය අලභ කර ගැනීභටත්, ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාවේ ලැදගත් විධි
විධාන නිචිත සීභා කිරීේ ලට යටත්ල වකටුේඳත් කිරීභ අතයලය වේ.
ලරූ 150 ති බ්රිතානයවස යටත් විජිතයති ව අඳ රවටහි ආණ්ඩුක්රභය ලයලවථාභය වලයා
ඳානයකට වයොමුවීභ ක්රභවයන් සිදුවිය. ආධිඳතය බ්රිතානය රාජාණ්ඩුල වකවරහි පිහිටා තිබ
නමුත් බ්රිතානය ලයලවථාවේ කාාන්තරයති මුුල්වල් පිළිවගන තිබ වේප්රදායන් අනුල එභ
ඵය ඳානය ආයතන භගින් රාජාණ්ඩුල නමින් වභරට ක්රියාත්භක විය. එභ නිවා, යටත්
විජිතයති වලත් යේ ඳභණකින් යථා ඳානයති වශ පුේගලික අයිතිලාසිකේ සුරතිණයති සිදු
1

විය. 1948 දී වඩොමීනියන් ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල තුළින් වලයා ඳානය කරා යථා ඳරිදි
වාක්රභණයටත් සිදු ව අතර වඳර වශන් වේප්රදායන් අඛණ්ඩල අනුගභනය කරන දී.
1972 ඳෂමු ජනරජ ලයලවථාල අතීත වාක්රභණවයන් වේපූර්ණවයන්භ බිීම
ජනතාලවේ ඳරභාධිඳතයවයන්භ උත්ගත ව ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාලති ඵලට ඳත්විය. වභභ
ලයලවථාල යටවත් ජනාධිඳති තනතුර, රජවස ප්රධානියා, විධායකවස ප්රධානියා වශ වන්නේධ
වවනාලන්හී වවනාධිනායකයා ලවයන්, වථාඳනය වලත්, ජනාධිඳති අගභැතිවේ නේ කිරීභ
භත ඳභණති ඳත්විය. (1972 ලයලවථාල 25 ලැනි ලගන්තිය) ජනාධිඳති තනතුර අගභැතිට
වේපූර්ණවයන්භ යටත් ව නියති ඵලට ඳත්විය. ඳාර්ලිවේන්තුල වලනුලට ඳැලති ජාතික රාජය
වබාල, රාජය ඵවස උත්තරීතර ආයතනය ඵලට ඳත්විය. (5 ලන ලගන්තිය) අගභැති වශ
ඇභතිලරු අති ඵලත් ව අතර වවසු ආයතන ඔවුන්ට යටවිය. නිදසුනති ලවයන් ගතවශොත්
නල ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල යටවත් ඳැලති වරධාධිකරණවස භාග රැවවීවේ මුසුන
දැරුවේ වජයධ ඇභතිලරවයතිය. අධිකරණ ඇභති වරධාධිකරණ වගොඩනැගිල්වල් තභ
කාර්යාය ඳැලැත්ව අතර, එති ලතාලති රජයට විරුේධල තීන්දුලති වදනු ැව යැයි වැකයති
ඇති ව විට විනිචය භැදිරිවස වදොර ලවා විනිචයකරුලන් භැදිරියට ඳැමිණිභ අලහිර කරන
දි. ජාතික රාජය වබාල (ඳාර්ලිවේන්තුල) විසින් ධර කාය අවුරුදු 05 සිට 07 දතිලා දිගු
කරන දි. වභය “වත් අවුරුදු වාඳයති වව” දැඩි විවේචනයට තික විඳක්ෂය 1977 දී
ලාර්තා ගත 5/6 ක ඵයති ඵා ගනිමින් ඳාර්ලිවේන්තුවේ ඵහුතර ඵය ඵා ගත්ශ.
ඳානය සිය අතට ගත් වේ.ආර්.ජයලර්ධන භැතිතුභා වනොඳභාල ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථා
වඳරළියති සිදු කවෂය. ඵයට ඳත්වී භාව 03 ති ඇතුෂත ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථා
වාවෝධනයති සිදු කිරිවභන් ද, ඳසුල 1978 ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල නීතිගත කිරිවභන්ද ඔහු
විධායක ජනාධිඳති තනතුර ඵලත්භ ආයතනය ඵලට ඳත් කවෂය. අගභැති ද සීභා රහිතල
ඇභතිලරුන් ශා උඳ ඇභතිලරුන් ඳත්කිරිභට ද ඉලත් කිරිභටද, කිසියේ වියති වශෝ ඇභති
තනතුරති තභන් වලත ඳලරා ගැනීභට ද පුර්ණ ඵයති ජනාධිඳතිට හිමි විය. නල
වරධාධිකරණය වශ අයායාචනාධිකරණවස විනිචයකාරලරුන් ද අනුප්රාප්තිතිකයන් ද ඔහුවේ
තනි අයාභතය අනුල ඳත් කරන දි. තභන්වේ අයාභතය අනුල කිසියේ වශෝ පුේගවයති
අභාතයාාවස වල්කේ ලවයන් ඳත්කිරීභට ජනාධිඳතිට ඵය හිමි ව අතර අභාතයාායක
වදඳාර්තවේන්තුලක වභවව ඳත් කරන ද වල්කේ වශෝ ප්රධානියා යටවත් ඳානය විය.
රාජය වවලය වශ වඳොලිසිය ජනාධිඳති ප්රධානත්ලය දැර කැබින්  භණ්ඩය යටවත් ඳානය
විය. ජනාධිඳති වන්නේධ වවලාලන්හි වවනාධිනායකලරයා ව අතර, භශජන ආරක්ෂක ඳනත
යටවත් ශදිසි අලවථාලති ප්රකානය කිරිභට නීතිය අයාඵලා යන නිවයෝග කිරිභට ද ඵය
ැබුනි. භශ භැතිලරණයති ඳලත්ලා අවුරුේදති ගත වීවභන් ඳසු කිසියේ වශෝ අලවථාලක
ඳාර්ලිවේන්තුල විසුරුලා ශැරිභට ඵය ජනාධිඳතිලරයාට හිමි විය. වේ.ආර්වේ විධායක
ජනාධිඳති ක්රභය අවශෝසි කිරිභට ජනතාලට ඳැශැදිලි වඳොවරොන්දු දුන් ඔහුවේ වභශර
අනුප්රාප්තිතිකයන් ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථා වාවෝධන භගින් වභභ ඵය තලදුරටත් තශවුරු
කරමින් ඒකාධිඳති තත්ලයකට ඳත්වීවේ නැඹුරු වීභති දැන් ගභය වේ. ඒ අනිටු විඳාකයන්ට
වගොදුරු ලන්වන් එභ ප්රලණතාලට ආලඩන ජනතාල ඳභණති වනොවේ.
1972 දී ව එති අන්තයකටද, 1978 දී වලනත් අන්තයකට ඵය
වාක්රභණය ව ඵල ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථා විග්රශයකින් ප්රකට වේ. 1972 දී වර්ල ඵැතැ අගභැති,
වශ ජාතික රාජය වබාලත් බිහිව අතර, 1978 දී වර්ල ඵැති විධායක ජනාධිඳති තනතුරති
නිර්භාණය විය. ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල ක්රියාත්භක වීවභන් යථා ඳානයති වශ එභගින්
ජනතාලවේ සුබ වාධනය වැෂවවන අයුරින් ඳාන ඵය වභවශයලන ආයතන අතර
වභතාලයති වශ එති ආයතනයති විසින් ඵය අයථා වව වයදවීභ ලැෂැතිවීභට අවනති
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ආයතනයන්ට ඵය ඳැලරීවේ ක්රභවේදයති ඇතුු කරමින් තුනය ව භැදුේ පිළිවලතකට
වයොමු වනොවීභ රව්  අවශතුලකි.
ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාලති යටවත් රටති ඳානය විය යුතුය යන විලාවය වශ ඒ
භත වගොඩනැගුණු නයාය 18 ලන සියලවව යුවරෝඳවස ලර්ධනය වවස එති අතකින් වේල
ඵයකට හිමිකේ ඳෑ අත්තවනෝභතික දුට රාජාණ්ඩු යටවත් ව කටුක අත්දැකීේ වශ අන්
අතින් කක සිට ජනතාලවේ අයිතිලාසිකේ සුරතිණය කිරිභ වශා බ්රිතානය ඳාර්ලිවේන්තුල
රාජාණ්ඩුල වකවරහි වයදව සිභා කිරිේ යටවත් ව සුබලාදී තත්ලය ඳසුබිේ කර වගනය. 1748
වභොන්වටවති නැභති සුප්රසිේධ ප්රා ජාතික නීතිවේදියා ඳාන ඵය ආයතන තුනති අතර,
වලන් කිරිවේ නතන නයාය මුලින්භ තභ කිතියකින් ඉදිරිඳත් කවෂය. එති ආයතනයති සීභා
කිරිේ ඔවවව අන් ආයතන විසින් තුනය වීවේ ක්රභවේදය වභභ නයායට ඇතුෂත් විය.
ප්රා විප්තිලයද ඇභරිකාල නිදශව කර ගැනීවේ යුේධ වශ සිවිල් යුේධය ද එකී ජනතා
වභවශයුේ තුළින් වදරටභ ජනිතව වොල මුල්භ ලිඛිත ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාලද ජනතාල
වතින්ද්ර වකොට ගත් වභභ ලිඵරල් චින්තනවස ප්රතිප වේ. කායාවේ ඇලෑවභන් වනොබිීම
ඳැලති ඇභරිකා එතිවත් ජනඳදවස ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල වශ එයට සිදු කරන ද මුල්
වාවෝධන 14 එරට යශ ඳානයට තිතිභත් අඩිතාභති වී ඇත. ඵය වලන් කිරිභ
ලචනවයන් ඳභණති ව විවවයන් විධායකය වකවරහි වයොදන සීභා වකවරහි රැලටිලි
වහිතව ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථා මුලාවලන් ඒකාධිඳතීන් භර්ධනකාරී ඳාන ඳලත්ලාවගන යනු
ඇත. සක්ෂභ වශ ලාචනික වව ඵය එති රැව කර වගන ජනතාලවේ අගතියට ඵය අයථා
වව වයදවීවේ එභ ප්රඳාතයට අඳ රට වේපූර්ණවයන්භ කිා ඵැවසීභ ලැෂැතිවීභට අලය
සුරක්ෂණ වශ ක්රභවේදයන් ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාලට ඇතුු කිරිභ භතු ඳරේඳරාල වලනුවලන්
ගත යුතු ජාතික වභවශලරති වේ.
ය ෝජිත ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථා ්ශයධෝනය ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල වනොවයති වකොටව කරා විහිදි ඇතත්, එහි ක්රියාකාරීත්ලය ප්රතයක්ෂ කර
ගැනීභ වශා වයෝජිත ඳශත වදශන් ලන ප්රධාන කාණ්ඩ 03 කට වලන් කර වෂකා ඵැීමභ සුදුසු
වේ.
(අ) ජනාධිඳති ආයතනය වශ විධායකවයහි ප්රතිවාවකරණය
(ආ) භැතිලරණ ක්රභවස ප්රතිවාවකරණ වශ ඳාර්ලිවේන්තුල තිතිභත් කිරිභ.
(ඇ) ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථා වබාවේ වාභාජිකයන් ඳත් කිරිභ පිළිඵල වඳර ඳැලති අලහිරතා
ඉලත් කර අධිකරණවස, රාජය වවලවස, වඳොලිව වවලවස, භැතිලරණ වකොමිවේ වබාල,
අල්ව වශෝ දණ වකොමිවේ වබාල යන ආයතනයන් හී වලාධීනත්ලය සුරක්ෂිත කිරිභ වදශා
17 වලනි වාවෝධනය නැලත නීති ගත කිරීභ.
(අ) ජනාධිඳති ආයතනය වශ විධායකවයහි ප්රතිවාවකරණය
යේ ්ේබ්වනය ්ව මතුයව්ය ප්රන ය ප්රධථය ්ඳ
යමය්ේ

්ේබ්වනය ්ව ය ොමු වි

යුතු ආ

ර

1. ශ්රී ාකාල ජනරජයති ලන නිවා රජවස වශ විධායකවස ප්රධානියා වවද, වන්නේධ
වවනාලන්හි වවනාධිනායකයා වව ද කාර්යය ඉටු කිරිභ වදශා ජනාධිඳති ධරය
අලයය. රාජය නායක තත්ලයත් ආණ්ඩුවේ ඵය ක්රියාත්භක කිරිභත් අතර,
වලන්වීභති සිදු විය යුතුය. එවශයින් රව්  එකමුතු බාලය වශ ආරක්ෂාල වාක්ෂාත් කරන
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ජාතික නායක භ් ටමින් ජනාධිඳති තනතුර ඳලත්ලන අතර, ආණ්ඩුල වභවශයවීභ
අගභැති ප්රමුඛ කැබින්  භණ්ඩයට ඳැලරීවේ ක්රභවේදයති වැසීභ අලය වේ.
2. ජ්ය ධිපති ය ය්ේ පදැවි යුතු ක ? වේ වශා ඇති විකල්ඳ ඳශත වදශන් වේ.
I.

1972 ව්යව්්ථා ව්
යදැ යම්ව අමමලති විින්ව පදැ රනු ැලීමම
එවිට ජනාධිඳති අගභැතිට යටත්ව නිප තනතුරති ලනු ඇත.

II.

ප ර්ිකයේ්වතු ම්වත්රීව්න්්ව ව්න්්ව විින්ව පදැ රනු ැලීමම
එවිට ජනාධිඳති, ඇභතිලරුන්ට වශ භන්ත්රීලරුන් ද ණයගැති ඳාර්ලිවේන්තුවේ
ඳක්ෂ වදදවස ප්රතිරඳයති ලනු ඇත.

III.

ජ්යත ව් විින්ව පදැ රනු ැලීමම
ඳශත වශන් වශතු වදක නිවා (111) විකල්ඳය සුදුසු වේ. විජුලභ ැවඵන
ජනලරභ නිවා ජනාධිඳතිට තභන්වලත ඳැලවරන කටයුතු අර්ථ වේඳන්න වව
ඉටු කිරිභට අලය තිතියති ැබීභ ඳෂමු වශතුල වේ.
“ජනාධිඳතිලරයා ජනතාල විසින් වතෝරාඳත් කර ගත යුත්වත්ය. ජනාධිඳතිලරයා
වය අවුරුදු කායති ධරය දරන්වන්ය” යනුවලන් 30(2) ලයලවථාවේ වශන්ල
ඇත. 83(ආ) ලයලවථාල අනුල වඳර කී 30 (2) ලයලවථාලට අනුක කිසියේ
වාවෝධනයති ඳාර්ලිවේන්තුවේ 2/3 ක අනුභැතියට අභතරල ජනභත
විචාරණයකින් ද වේභත විය යුතුය. කල්ගත වලන වියදේදායී එලැනි ක්රියාදාභයති
වභභ අලවථාලට සුදුසු නැත. එවශයින් ජනාධිඳතිවේ ඵය වකවරහි සීභා කිරිේ
වයොදලා ජනතාල විසින් ජනාධිඳති වතෝරාඳත් කර ගැනීවේ ප්රජාතන්්රලාදී
විකල්ඳය සුදුසු වේ.

3. ජ්ය ධිපතියේ බැ පිළිබක ප්රධථය
දැනට කිසියේ ඳානයකට වශෝ සීභා කිරිභටක යටත් වනොව, වනොවයති අාලට
විහිවදන විා ඵයති ජනාධිඳති වතු වේ. ඔහුට විරුේධල ගත ශැකි එකභ
ක්රියාභාර්ගය වදෝායාවයෝගයති ඳභණතිය. එලැන්නති ඳාර්ලිවේන්තුවේ දී වදලතාලති
2/3 ක ඡන්දවයන් අනුභත විය යුතු අතර, එයට ඳදනේ ලන වචෝදනාලන්
වරධාධිකරණවස ඳැලැත්විය යුතු ඳරීක්ෂණයකින් තශවුරු විය යුතුය. අතීතවස එලැනි
ක්රියාභාර්ගයකට වයොමු ව එකභ අලවථාල ලයර්ථ ව අතර, ඒ වේඵන්ධවයන් ක්රියාකාරී
ව ඇභතිලරු වදවදනා, එනේ ලිත් ඇතුත් මුදලි වශ ගාමිණි දිවානායක භශත්ලරුන්
ඳාර්ලිවේන්තුවලන් ද ඉලත් කරනු ැබුණි.
4. ඇභතිලරු වශ අභාතයාා වල්කේලරුන් පිළිඵ ප්රනය.
දැනට ඇභතිලරු වශ වල්කේලරු ඳත්කීරිභ ඉලත් කිරිභ, ජනාධිඳතිවේ පූර්ණ ඵයට
යටත්ය.
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ය ෝජිත ්ශයධෝනයය හි ඉඳත ්කඳ්ව ප්රධථය ්ඳමත
ය ොමු වී ඇදැයදැ යමය්ේ .

න්ු  44 ්ේබ්වනය ්ව

i.

රජවස ප්රධානියා යනාදී ලවයන් 30 ලන ලයාලවථාවේ වදශන් වලන
ජනාධිඳතිවේ තනතුර වශ තත්ලය පිළිඵදල කිසිදු වාවෝධනයති සිදු වනොවේ.

ii.

නල 30(4) ලයලවථාල අනුල තනතුර බාරගැනීවභන් ඳසුල ජනාධිඳති
වේඳාන ඳක්ෂයක වාභාජිකවයති වනොවිය යුතු අතර, නැලත ධුරයට
ඳත්වීභට නුසුදුවවවති ලන්වන්ය. (වාවෝධනවස වදලැනි වේදය) ඒ අනුල
ඡන්දවයන් වතෝරාඳත් කර ගැනීවභන් ඳසුල ජනාධිඳති ඳක්ෂ වේඳානය
ඉතිභලා යන ජාතික නායකවයති වීභට සුදුසු ඳසුබිභති වැවව. තභන් නැලත
ඡන්දවයන් වතෝරාඳත් කර ගැනීභ වාක්ෂාත් කර ගැනීභ වදශා ඳෂාත් වබා වශ
ඳාෂාත් ඳාන ආයතන ඡන්දයන්හි ඳලා තභ ඳක්ෂය තිතිභත් කර ගැනීභට
ජනාධිඳති විජුල භැදිශත්වීභ තභන් ජාතික නායකවයති වව බිහිවීභට ඇති
අලකාය අලහිර කරන අතර, එලැන්නති වභභ වාවෝධනවස ඉලත් වලනු
ඇත.

iii.

ජනාධිඳතිවේ වශ ඳාර්ලිවේන්තුවේ ධර කාය එකට වගවී යන අතර, ඡන්ද
වදකභ එකට ඳැලැත්වීය යුතුය. වේ නිවා භැතිලරණ වශා වියදභ අලභ ලන
අතර, භැතිලරණ විටින් විට ඳැලැත්වීභ නිවා දැනට උග්රවලමින් ඳලතින වේඳත්
වශ කාය නාවතිවීභ වශ භැතිලරණ ඵහුත්ලය තුළින් රට බාජනය ලන
ආයාවය, එභගින් දුරුලනු ඇත. දිවන් ගුණලර්ධන ඇභතිතුභාවේ
වබාඳතීත්ලවයන් ඳැලැත්ව ඳාර්ලිවේන්තු වත්රීේ කාරක වබාල විසින් සියු
ඳක්ෂල කැභැත්ත ඇතිල වයෝජනා කරනු ැබ වර ඳාර්ලිවේන්තු භැතිලරණ
ක්රභය නීති ගත කිරිභ ඡන්ද වදකභ එකට ඳැලැත්වීභට අලකායති වැවවනු
ඇත. භැතිලරණ ක්රභය නීති ගත කිරිභ (ආ) වකෝ ධායට ඇතුත් වේ.
වයෝජිත 31(3) ලයලවථාල අනුල ජනාධිඳතිවේ වශ ඳාර්ලිවේන්තුවේ ධරකාය
වභාන්තර ව වය අවුරුේදති ලනු ඇත. (වාවෝධනය 3 ලැනි වේදය) වාවෝධිත
70(1) ලයලවථාල අනුල ජනාධිඳති විසින් කාසීභාල අලවන් වීභට වඳර
අලවථාලක ඳාර්ලිවේන්තුල විසුරුලා ශැරිභට වනොශැකි ලනු ඇත. (වාවෝධනය
13 ලන වේදය) කා සීභාලති ඉතිභල යෑභට වඳර ඡන්ද ඳැලැත්වීභට ඵයති
ජනාධිඳතිට ඳැලරී තිවඵන නමුත් එභගින් නැලත ඡන්දයට ඉදිරිඳත්වීභට
අලකායති නැතිල තභන්වේ ධර කාය අලවන්වීභ නිවා එකී අයාභතය
ජනාධිඳති විසින් අයථා වව බාවිතා කිරිේ උග්ර වී ආණ්ඩුල ඳලත්ලාවගන යෑභ
වේපූර්ණවයන්භ අලහිර ව අලවථාලකදී නියමිත කාය වගවී යාභට වඳර
ඡන්ද වදකභ ඳැලැත්වීවේ අලව ඵයති ජනාධිඳති වතුවේ.

5. අගභැති වශ ඇභතිලරුන් වශ නිවයෝජය ඇභතිලරුන් ඳත්කීරිභට වශ ඉලත් කිරිභට
කිසියේ වශෝ අභාතයාායති වශෝ වියති තභන් වලත ඳලරා ගැනීභට ද ජනාධිඳති
වලත අසීමිත ඵයති ඳලරන ලර්තභාන ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාවේ 44 සිට 50 දතිලා ව
ලයලවථා ඉලත් කරනු ැව . (වාවෝධනවස 8 ලැනි වේදය) වයෝජිත 44 සිට 47
දතිලා ලන ලයලවථාලන්හි ඇතුත් ලැදගත් කරුණු වභවවය.
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I.

ඇභතිලරුන් වාඛයාල 25 කට සීභා ලන අතර, ඳත්කරනු ඵන ඇභතිලරුන්වේ
වාඛයාලට වාවප්තික්ෂල නිවයෝජය ඇභතිලරුන්වේ වාඛයාලද සීභා ලනු ඇත.
(44(1) ලයලවථාල)

II.

ඳාර්ලිවේන්තුවේ විලාවය උඳරිභ ඳභණකින් ඵා ඇති භන්ත්රීලරයා අගභැති
ලවයන් ඳත්විය යුතුය. ජනාධිඳතිවේ භතය අනුල වභභ ඳත්කීරීභ සිදු කිරිභට
ඵයති ඳලරන 44(3) ලයලවථාල ඉලත් කරනු ැව .

III.

ඇභතිලරු ඳත්කීරිවේදී වශ වියන් ඳැලරීවේදී ජනාධිඳති විසින් අනුගභනය
කෂ යුතු අදශව විභසීවේ පිළිවලත 44(1)(ආ) ලයලවථාවේ වදශන් වේ.

IV.

භශභැතිලරණයකින් ඳසුල අගභැති වශ ඇභතිලරුන් ඳත්ව විට ඔවුන් නැලත
භශභැතිලරණයති අලවන් ලන වතති තනතුරු දරනු ඇත. කිසියේ
අලවථාලකදී තභ අයාභතය අනුල ඉලත් කිරිභට ජනාධිඳතිට දැන් ඳලතින
අන්දවේ ඵයති වතු වනොවේ. අභාතය භණ්ඩය ඳාර්ලිවේන්තුලට ලගකිලයුතු
අතර, ඳාර්ලිවේන්තුල ආණ්ඩුවේ ප්රතිඳත්ති ප්රකාය වශෝ විවර්ජන ඳනත
ප්රතිතිවඳ කෂ වශොත් නැතිනේ ආණ්ඩු වකවරහි විලාව බාග වයෝජනාලති
වේභත කෂ වශොත්, අභාතය භණ්ඩය විසිරි යනු ඇත. එලැනි
අලවථාලකදී ඳාර්ලිවේන්තුල විසුරුලා ශැරීභට ජනාධිඳතිට දැන් ඳැලරී ඇති
ඵය ඉලත් කර තිව . වඳර වදශන් අදශව විභසීවේ පිළිවලත අනුගභනය
කරමින් ජනාධිඳති විසින් නල අගභැති ලරවයති වශ ඇභතිලරුන් එවිට ඳත්
කෂ යුතුවේ. (වයෝජිත 47 ලයලවථාල)

V.

ජනාධිඳති වන්නේධ ශමුදාලන් හී වියට සීභා ව ආරක්ෂක ඇභති ලනු ඇත.
ජාතික වභගිය, වන්ධානය වශ එකමුතු ඵලද ආගමික වශ ලාර්ගික වාහිදියාලද
ප්රලර්ධනය කිරිභ ජනාධිඳති වලත ඳැලවරන කාර්යයති වේ. වේ නල කාර්යය
බාරය අනුල එකී කරුණු වේඵන්ධවයන් විජුලභ ජනාධිඳති දැනුලත් ලන අතර,
අලහිරතා ඉලත් කිරිභ වශ එකී අරමුණු ප්රලර්ධනය උවදවා අලය විධානයන්
ඇභතිලරු වලත කිරීභට ජනාධිඳතිට ඵය ඳැලරී ඇත. ඇභතිලරුන් එභ
විධානයන් අනුල ක්රියාකිරීභට ඵැදී ඇත. (වයෝජිත 44(2) ලයලවථාල)

VI.

එති එති ඇභතිලරවයකුවේ ලගකීභ වශ ක්රියාකාරීත්ලය ඇගයීභති ලර්තභාන
ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල යටවත් සිදු වනොවේ. වභභ අඩු ලුහුඬු කේ වේපූර්ණවීභ
උවදවා විධි විධාන කිහිඳයතිභ වයෝජිත 45 වශ 46 ලයලවථාලන්හී ඇතුෂත්
වේ. 1933 සිට 1947 දතිලා වඩොනවභෝර් ලයලවථාල යටවත් වාර්ථකල
ක්රියාත්භක ව විධායක කාරක වබා ක්රභය වථාඳනය ලනු ඇත. ඳාර්ලිවේන්තු
භන්ත්රීන් 5 වදවනකුවගන් වශ ඳෂාත් වබාලකින් එති නිවයෝජිතවයති ඵැගින්
වාභාජිකයන් 14 වදවනකුවගන් වභන්විත විධායක වබාලති අභාතයාායති
වදශා ඳත්වලනු ඇත. එභගින් අභාතයාා ක්රියාකාරීත්ලය වේඵන්ධවයන්
ඳාර්ලිවේන්තු භන්ත්රීලරුන්වගන් වශ ඳෂාත් වබා ලලින් දායකත්ලයති ැවඵනු
ඇත. ඳෂාත් වබා වශ භධයභ රජවස වියන් අතර, වේඵන්ධතාලයති ඇති
නිවා විධායක කාරක වබා තුළින් ජනතාලට උඳරිභ වවලයති සිදුවලන
වශවයෝගිතා වැසුේ දියත් ලනු ඇත.
තනතුර බාර ගැනීවභන් භාව 03 ති ඇතුෂත ඇභතිලරවයති විසින් තභ වියන්
වේඵන්ධල ඳැශැදිලි අරමුණු වහිතල ක්රියාකාරී වැෂැවභති විධායක වබාවේද
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වශවයෝගය ඇතිල වකව කර ජනාධිඳති වලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. එහි අරමුණු
ඉටු වීභ වේඵන්ධවයන් ලාර්තා කැවීභට ජනාධිඳතිට ඵයති ඳැලරී ඇත.
ඇභතිවේ කාර්ය වාධනය ඇගයීභකින් ඳසුල අගභැතිවේද අනුභැතිය වහිතල
ඇභති තනතුවරන් ඉලත් කිරිභට ද ඵයති ඇත.
VII.

අභාතයාා වල්කේලරු ඳත්කිරිභ වේඵන්ධවයන් 52(1) ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල
යටවත් ජනාධිඳති වලත ඳැලරී ඇති පූර්ණ ඵය ඉලත් කරනු ැව . වයෝජිත
ලයලවථාල යටවත් වල්කේලරු ඳත්විය යුත්වත් අගභැතිවේ වශ අදා
ඇභතිලරයාවේ එකඟත්ලය භතය. තලද එවව ඳත්කෂ යුත්වත් රාජය වවලවස
නිෂධාරිවයති ඳභණතිය. ඒ අනුල අභාතයාාවස සියු වදඳාර්තවේන්තු
වේඵන්ධවයන් ඳාන ඵයති ඳැලවරන වල්කේ රාජය වවලවස ඉශෂ
භ් ටවේ නිධාරීන් අතුරින් ඳත්කිරිවේ 1972 වඳර ඳැලති, අතියින්භ යශඳත්
පිළිවලතට නැලත පිවිවවනු ඇත.

(ආ) මලතිව්රණ ක්රි ක මයප ප්රති්ශ්ථ රණ ්ඳ ප ර්ිකයේ්වතුව් ධ්තතිමදැ ිරිමම
යේ ්ේබ්වනය ්ව මතුයව්ය ප්රන ය ප්රධථය පඳත ්කඳ්ව ය
41 ජනාධිඳති, ඳාර්ලිවේන්තු , ඳෂාත් වබා වශ ඳෂාත් ඳාන ආයතන යනුවලන්
භැතිලරණ සිේ ලර්ගයති ඳැලැත්වලනු ඇත. ලර් 6,5 වශ 4 ලවයන් වභභ
ආයතන වේඵන්ධවයන් ධර කායන් නියභ කර තිබුන ද නියමිත කායට
වඳර භැතිලරණ ඳැලැත්වීභට විධායකයට ඵයති ඇත. තභන්වේ ලාසියට
භැතිලරණ දින නියභ කිරිභ අඳ රව්  විධායක ඵය වභවශය ව සියු
උතුභාණන් උඳවයෝගී කර ගත් සක්ෂභ ක්රියාදාභයන්ය. භැතිලරණ යාන්්රණය
වශ භාධය වඵොවශෝ දුරට වභවශය ලන විධායකයකට වභය ඵලත් ආයුධයති
වී ඇත. සුදුසු වව වලන් කර ඳලත්ලන ඳෂාත් වබා භැතිලරණ ලට ඳසු
ජනාධිඳති ඡන්දයති ද එය අලවන්ව විගව භශභැතිලරණයති ඳැලැත්වීභ
විධායකවස උඳායභාර්ගය වී ඇත.
ප්රජා්රන්තලාදය අඩුවලන්භ ක්රියාත්භකල භැතිලරණ ඵහුලභ ඳැලත්වලන්වන්
අඳ රවටහිය. 1977 ට ඳසු ලකලානුවේ එති වඳොදු දුර්ගුණයති ලන්වන් ඵය
හිමි කරගත් වේඳාන ඳති මුල් ඵැශැගත් භීණය ඳැලතුන නමුත් දිගුකල්
ඵවස රැීම සිටීභය. ඊට වඳර ඳැලති ආණ්ඩුක්රභ යටවත් කාානුරඳල ඳාන
ඵය වභවශය ලන වේඳාන ඳති වලනව විය. උේදීප්තිතිභත් ව ප්රජාතන්්ර
පිළිවලත දිරාඳත් ව අතර දණය අලභ භ් ටමින් විය.
42. විා ව දිවත්රිතික තු අනුඳාතය වශ භනාඳය භත භන්ත්රීලරු වත්රීඳත් වීභ
නිවා වේඳාන ඳති අතර ඳභණති වනොල ඳති තුද ප්රචණ්ඩත්ලය උග්ර
වව ඉශෂ යන ප්රජා්රන්තලාදී ක්රභයකට අතයලය ව නිදශව වශ වාධාරණ
භැතිලරණ ක්රභයකින් ශාත් ඳසින්භ විරුේධ ව දිාලකට අඳ රට අපූරුලට ඇද
ලැවටමින් ඳලතී.
43

ඡන්ද වඳොෂකින් දුරවල පිහිටි භාධය ගණනය කිරීවේ වථාන ලට ඡන්ද
වඳ් ටි ප්රලාශනය කිරීභත්, කල් ගත ලන ගණන් කිරීවේ ක්රභයත් නිවා වැක
උඳදලන තත්ලයකට ඉඩ වැසී ඇත.
7
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භැතිලරණයකින් ලර්යති ගත වීවභන් ඳසු කිසියේ වශෝ අලවථාලක වශතු
රහිතල ඳාර්ලිවේන්තුල විසිරුලා ශැරීභට ජනාධිඳතිට පූර්ණ ඵයති ඇත. ඒ
ශා වභානල ඳාර්ලිවේන්තු භන්ත්රීන් කුභන වශෝ වාඛයාලකට අභාතය,
නිවයෝජය අභාතය යනාදී ධර ප්රධානය කිරීභට ජනාධිඳතිට අසීමිත ඵයති
ඇත. දැනට ලාර්තාගත වාඛයාලති ව භන්ත්රීලරුන් 107 වදවනකු වභභ ධර
දරනු ඵයි. වභභ ඵය වභවශය ලන්වන් ඳාර්ලිවේන්තුල තභන්ට
වේපූර්ණවයන්භ අලනත ව ආයතනයති ඵලට ඳත් කිරීභට ජනාධිඳතිට
අලකාය ැබී ඇත. එවශයින් ඳාර්ලිවේන්තුල තුලින් ජනාධිඳතිවේ ඵය
කිසිවවත්භ සීභා වනොවු අතර වඳර විවතර ව ඵය වලනව කිරීවේ පිළිවලත
විකිති වී ඇත.

ය ෝජිත ්ශයධෝනය ්ව හී ඉඳත ්ඳඳ්ව ප්රධථණ ්ඳමත
ඇදැයදැ යමය්ේ .

න්ු  ඳතර ය යරහි ය ොමු වී

01. ජනාධිඳති වශ ඳාර්ලිවේන්තුල වභාන්තර ව නිචිත වය අවුරුදු කායකට ධර දරණු
ඇත. ජනාධිඳතිවේ ධර කාය එති වය අවුරුදු කා ඳරිච්වේදයකට සීභාලනු නිවා
තභන්ට ලාසි වශගත වව භැතිලරණ නියභ කිරීවභහි අලකාය වශ අලයතාලය
ගිලිහි යනු ඇත.
02. ඡන්ද වදකභ එති දිනයක ඳැලත්වලන නිවා එක ඡන්දයක ප්රතිපය අනිති ඡන්දය
වකවරහි ඵඳෑභට අලකායති නැත. ආයතන වදකභ එති විට ජනලරභ ඵන නිවා
ඵ වභවශය වීවේ වභතුලිතතාලයති නිර්භාණයවේ.(වභභ වාවෝධිත ලයලවථා 30(3)
වශ (4), 31(3) වශ (41) 39(3) වශ 70 (1) )

03. 62 ලයලවථාවේ වාවෝධනයති වනොවේ. ඳාර්ලිවේන්තුල දැන් ඳලත්නා අයුරින්භ
භන්ත්රීලරුන් 225 කින් වභන්විත වේ.
04. අභාතය දිවන් ගුණලර්ධනවේ වබාඳතිත්ලවයන් ව භැතිලරණ ප්රතිවාවකරණය
පිළිඵදල ඳාර්ලිවේන්තු විව කාරක වබාවලන් සියු ඳති ල කැභත්ත අනුල
වයෝජිත නල ඳාර්ලිවේන්තු භැතිලරණ ක්රභය වයෝජිත වාවෝධනවයන් ආවන
වාඛයාල ප්රාවයෝගිකල අලය ව සුු වලනව කිරීභට යටත්ල නීති ගත ලනු ඇත. දැනට
ඳලත්නා අනුඳාත භනාඳ ක්රභය ඳදනේ වලන , 95,96,97,98,99 අ ලයලවථා
ඉලත් කරනු ැව . (වාවෝධනවස 16 ලන වේදය). ආවේශිත ලයලවථාලන්වගන්
වථාඳනය ලන භැතිලරණ ක්රභවස මලික ගුණාාග වභවවය.
05. (අ ) භැතිලරණය ඳැලත්වලන්වන්, ආණ්ඩුතිරභ ේයලවථාල තිරියාත්භක වීභට වඳර
ඳැලති ආවන 160 තුෂය. ආවනයකට එති භන්ත්රීලරවයති ඵැගින් ආවනවස ලැඩිභ
ඡන්ද ඵා ගත් අවප්තිතිකයා වතිල තිරභයට ආවනවස භන්ත්රීලරයා වව
ඳත්වේ. නාභ වයෝජනා පිළිගත් වේඳාන ඳති තුලින් වශෝ (දිවත්රිතිකයටභ)
පිළිගත් වලාධීන කණ්ඩායභති තුළින් ඉදිරිඳත් විය යුතුය. (97(5) ලයලවථාල) ඡන්ද
දායකයින් ැයිවතු වකව වී තිවඵන්වන්, භැතිලරණ ප්රතිප ප්රකා කරනු
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ඵන්වන්වභභ ආවන ක්රභය අනුල නිවා වලනව කිරීවභන් කිසිභ ඳරිඳානභය වශෝ
ප්රාවයෝගික ගැටු උේගත වනොවලනු ඇත.
ඡන්දදායකයින් ඵහුල ආවන ලලින් දිවත්රිති අනුඳාත ක්රභයට ලැඩිපුර භන්ත්රීලරවයති
ඳත්වීවේ අලකාය ඇති නිවා ජන වාඛයා අනුල නිවයෝජනවස විභතාල අලභ වේ.
(ආ) දැනට ඳලත්නා දිවක්රිතික 22 න් භන්ත්රීන් 50 ක අනුඳාත ක්රභයට ඳලත්ලනු ඇත,
ඒ වශා ගණන් ගනු ැවඵන්වන් දිවත්රිතිකය තුෂ ආවන ල ඳති කණ්ඩායේ ල
අවප්තිතිකවයකු ඵාගත් ඡන්ද වාඛයාලය. ඡන්ද එකතු කිරීවේ වේඵන්ධවයන්
දැනටභ 2012 අාක 22 දරණ ඳණත භගින් ඳෂාත් ඳාන ආයතන ඡන්ද වකවරහි නීති
ගත වී ඇති ක්රභවේදය ආවේ කර ඇත. ඒ අනුල එකතු කිරීවේදී ආයතනය
ජයග්රශණය කෂ අවප්තිතිකයාවේ වශ 5% අඩුවලන් ඡන්ද ඵා ගත්
අවප්තිතිකයන්වේ ඡන්ද ඉලත්කරනු ැව . අනුඳාත ක්රභයට දිවත්රිතිකය තුෂ හිමිලන
ආවන වාඛයාල වභවව නිගභනය ලන අතර ඒ වදශා ඳත්වලන්වන් ඳතිවස ලැඩිභ
ඡන්ද වාඛයාල ඵා වගන ඳරාජය ව අවප්තිතිකයින්ය.
(ඇ) ජාතික ැයිවතු ලලින් භන්ත්රීලරුන් 15 වදවනති ඳත් වලන්වන් විව කාරක
වබාල වයෝජනා කර තිවඵන ආකාරයටභ වකටුේඳත් වී ඇති 99 ලයලවථාල අනුලය.
(ඈ) ඳාර්ලිවේන්තුවලන් නල නීති වේඳාදනය ලන වතති ඡන්ද විභසීේ වදකභ එති
දිනයක ඳැලත්වීභ අලය ව අන්තර් කාීමන විධි විධාන 99 ආ, ලයලවථාවේ වශන්ය.
ඡන්දදායක ැයිවතු දැනටභත් වකව වලන්වන් ඡන්ද දායකයින් 1500 කට ඳභණ එති
ඡන්ද වඳොෂති පිහිටුලන ආකාරයටය. වභභ වාඛයාල ඡන්ද විභසීේ වදකභ එකට
ඳැලත්වීවභන් ලැඩි වනොලන අතර ඡන්ද ඳත්රිකා ලර්ණ වදකකින් මුද්රණය කිරීභට ද,
ඡන්ද වඳ් ටි ඒ වභාන ලර්ණ ලලින් ආලරණය කිරීභටද විධි විධාන ඇතුත් කර තිව .
භනාඳ ක්රභයට ඡන්දය කුණු කිරීවේ අලයතාලයති නැති නිවා ඡන්ද දායකයාවේ
කාර්යද ඳශසු වලනු ඇත. ඳෂාත් ඳාන භැතිලරණයන් හී ඡන්ද වඳොෂකදී ඡන්ද ගණන්
කිරීභට වයොදා ඇති විධි විධාන වභහිදී ද ඇතුුත් කර තිව . ආවන භ් ටමින් වත්රීේ
බාර නිෂධාරීන් ඳත්වීභ නිවා ප්රතිප නිකුත් කිරීභද සුු කායකින් සිදුලන ඇත.
(ඉ) ඳතිවයන් ඉලත් කිරීභ යනාදී වශතුන් නිවා ඇතිලන පුරප්තිඳාඩු පිරවීභ වයෝජනා
වී ඇති ක්රභවේදය 99 අ ලයලවතාවේ නීති ගත වී ඇත.
ඒ අනුල වතිල ක්රභයට ඳත් ව භන්ත්රීන් වේඵන්ධවයන් ආවනවස ඳභණති අතුරු
භැතිලරණයති ඳත්ලනු ඇත.

17 ව්ලනි ආණ්ඩු ක්රම ව්යව්්ථා ව් ්ශයධෝනය යලව්ත නීති මත ිරරීම
2001.10.03 දින සියු භන්ත්රීලරුන්වේ අනුභැති ඇතිල 17 ලැනි වාවෝධනය වේභත
කර ගැනීවභන් විධායක ජනාධිඳතිවේ පූර්ණ ඵය ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල වබාල යන
ඳාර්ලිවේන්තුල යටවත් ඳැලති වලාධීන ආයතනයති බිහි කිරීභටත් අතයලය සීභා
කිරීේ ලලින් යටත් කරන දී. ඒ අනුල උඳරිභාධිකරණයන් හී විනිචය කාරලරුන්,
අධිකරණ වවලා වකොමින් වබාවේ වාභාජිකයන්, නීතිඳති, වඳොලිවඳති,
9

විගණකාධිඳති, ඳාර්ලිවේන්තුවේ භශවල්කේ යනාදී නිෂධාරින් ජනාධිඳති විසින් ඳත්
කෂ යුත්වත් වබාවේ අනුභැතිය ඇතිලය. රාජය වවලා වකොමින් වබාල, භැතිලරණ
වකොමින් වබාල, ජාතික වඳොලිව වකොමින් වබාල, අල්ව වශෝ දණ වකොමින්
වබාල යනාදී භණ්ඩ වබාවේ නිර්වේ භත ජනාධිඳති විසින් ඳත් විය යුතුය. එභගින්
නිදශව වත් වලාධීන වත් වවලාලන් වශ ආයතන බිහි වීභට විා පිටුලශති වැසුනි.
ලර්තභාන ජනාධිඳති ඳත්වී භාව 08 ක ඳභණ වකටි කායති ඇතුත 2010.09.09 දින
වේභත ව 18 ලන වාවෝධනවයන් නැලත ලතාලති වඳර වශන් ඳත්වීේ
ජනාධිඳතිවේ පූර්ණ අයාභතය අනුල ඳත් කිරීභට ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථාල වකවන දී.
වඵොවශෝ විට භන්ත්රීලරුන් එකභ පිරිවත් වද ආකාරයකින් ක්රියාකර ඇත.
අධිකරණවයහි රාජය වවලවස, වඳොලිසිවස වශ භැතිලරණ ක්රියාලලිවස ඳතිඳාතී ඵල
වශ වභභ වවලාලන් පිළිඵ ජනතාල තු ඇති විලාවය බි ලැටීභ 18 ලැනි
වාවෝධනවස
විජු
ප්රතිපයකි.
වයෝජිත
වාවෝධනවස,
5,10,11,12,15,17,18,20,21,22,23 වශ 24 වේද භගින් නැලත 17 ලැනි වාවෝධනවස
සීභා කිරීේ නීති ගත ලනු ඇත. ආණ්ඩුක්රභ ලයලවථා වබාවේ නි වනොලන
වාභාජිකයින් ඳත් කිරීභ පිළිඵල විධි විධාන ඇති නිචිත වව වකව වීභ නිවා එභ
ක්රියාලලිය කඩා කප්තිඳල් කිරීභට අලකායති වැඳයුනි. වයෝජිත 41ශා (වාවෝධනවස
5ලැනි වේදවස) ලයලවථාවලන් වවලා ඇති ඳරිදි වබාවේ වාභාජිකයින් 06 වදවනකු
ඳාර්ලිවේන්තුල විසින් රශව ඡන්දවයන් ඳත් කරනු ඵන්වන් ජාතික භ් ටවේ විේලත්
භණ්ඩ ලලින්ද, විල විදයා උඳකුඳති භණ්ඩවයන්ද, ාකා ලාණිජ
භණ්ඩවයන්ද, කථා නායක විසින් කැලනු ඵන නාභ වයෝජනා අතුරින්ය. එභගින්
වඳර වශන් වවලාලන් වශා ඳත් වීේ වලාධීනල සිදු වීභට අලකාය වැවවනු ඇත.
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