මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභා
සභාපතිතුමන් සමඟ 
සාකච්ඡාවක් ඇසු.

ඇයි මැෙකො ඡන්දය පර?
ඡන්ෙද ෙකෝ මැෙකො?
ඡන්දය තියන්න බැරි නම් ෙකොමිසම ?

ප්රදශ්න හා පිළ
Q:
පළාත් පාලන ඡන්ද විම2015 මැයිවල ඉදලා දැන් අවු2

½ ක් පරක්කු ෙව

තිෙයනව. ඇයි ඡන්ෙද තියන්ෙන න?

A:

සියලු කරුණු සහිත දීර්ඝ උත්තර.

(1).

පළාත් පාලන ඡන්ෙද ඇත්ත2015 ඉදල ෙනෙවයි පරක්කු ෙවලා තිෙ. 2013

මාර්තුවල තියන්න නියමිතව තිබූ මඩකලපුව මහ නගර සභාව09ක, 2013 අෙගෝස්තුවල
සිට වවුනිය UC එෙක, 2014 අෙගෝස්තුවල සිට යාපන

MC එෙක් ඡන්ද විමසීම ත

බැරිෙවලා තිෙයන. දිවයිෙන් අනිකුත් පළාත්234 ක ඡන්ද විමස2015 මැයි මස15 දින
සිට තියන්න බැරිෙවලා ති. එයට අමතරව ෙකොළඹ

MC එක ඇතුලු සභ23 ක මහජන 

නිෙයෝජිතයන් න.
(2).

දැන් බලමු ඡන්ද තියන්න බැරිවුෙන්. ඒත් එයට ෙපර පළාත් පාලන ඡන්ද වි

ගැන කරුණු ටිකක් කියන්.
(අ)  1969/ 1970 ෙවනකම් පළාත් පාලන ඡන්ද වි-

MC (මහානගර සභා), UC (නගර සභා),

TC ( සුළු නගර ස) හා VC (ගම් කාර්ය ස) - පැවැත්වූෙව් ෙකොට්ඨාUමයට. ඒ කියන්ෙ
FPP
(First Past the Post) ක්රකමය. එක් දිනයක ෙනොව විසිරුණු ඡන්ද විමසීම් ෙලස තම
පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පැවැත් වූෙය් ෙම්. පුරප්පාඩු පිඅතුරු ඡන්ද වි( By
Elections) පවා තිබු. ෙමම ඡන්ද විම පැවැත්වීමට අදාළ පන “පළාත් පාලන ආයතන ඡන්
විමසීම් ආඥා ප(262 අධිකාර) නමි ” හැඳින්ෙවන. ෙමය 1940 ගණන්වල සිට බලාත,
වරින් වර  සංෙශෝධනය වූ න.  1970 - 1977 ආණ්ඩුව තිබුණ කාෙල ෙම් පළාත් පාල
කල් තැබු, හදිසි නීතිය . 1977 බලයට පැමිණි ආණ්ඩුව ෙම් ඡන්ද ක්ර මය සමානුපාත
ෙවනස් කරා. TC හා VC අවලංගු කර. MC හා UC වලට 1979 හා 1983 සමානුපාත ක්ර මයට ඡන
තිබ්. ඒවාෙය්දී ඒ ඒ පක/ කණ්ඩායම ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යා◌ාවට සමානුපාතිකව ස
හිමිව. වැඩිම ඡන්ද ගත් පක/ කණ්ඩායමට ෙබෝනස් ආසන2ක් හිමි. 12.5% අවම 
සීමාවකCut - Off එකක් තිබ. ලැයිස්තුෙව් ඉහල සිට පහලට වූ ප්රණමුඛතාව අනුව තම
ෙතෝරා ගත්ෙ. මනාප නැහැ. TC හා VC ෙවනුවට මුලු දිස්ත්රිමක්කයටම දිස්ත්රි ක්
DDC
හැදුව. 1981 දී තම

ඒ DDC ඡන්ද විමසීම ත. ඒකත් මනාප රහිත සමානුපාත ක්ර.          
1

ෙම් ලැයිස්තුෙව් ප්රිමුඛතාව අනුව සභිකයන් ෙතෝරා ගැනීමට එෙරහිව මහජන මතය
මනාප ක්ර්මය හඳුන්වලා , 1987 පළාත් පාලන ඡන්ද විම. ඒත් ඉන්දු ලංකා ගිවිස
සම්බන්ධ  ප්ර චණ්ඩ ක්රිවයා ෙහේතුෙවන් කලබලකාරී තත්ත්වය සමනය වන ෙතක් එම 
ගිය. ෙම් අතරතුර පැවැත්1988 පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමට1989 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිව
මනාප ක්.මය ෙයොදා ගත්ත. 87 /88 /89 කලබල සමනය වූ පසු එය අදාළ ෙහේතු විම1990 දී පත
කළ කමිටු වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව පළාත් පාලන ඡන40% ක අනිවාර්ය තර
අෙප්ක්ෂක ෙකෝටාවක් ඇතුල. ඉන් බාහිරව අවශ්යම නම් මන3 ම එක් අයකුට දීම
අවස්ථාව ලබා දුන්.  1987 භාරගත් නාමෙයෝජනා අවලංගු ක. Cut - Off එක අයින් ක.
(ආ) ෙමම නව හඳුන්වාදීම් ඇතුළත් කර සංෙශෝධිත පනත යටෙත් මුලු දිවයිෙන
ආයතන සඳහා නාමෙයෝජනා කැඳවා එම ඡන්ද විමස1991 මැයි මාසෙය් පැවැත් . (ඒත් උතුෙ
කලබල නිසා සමහර ප්ර ෙද්ශවල ඡන්ද විමසීම පැවැත් ව.) මීළඟ ඡන්ද විමසීම 4 නිල
කාලය අවසන් ව1995 දී තැබීමට නියමිතව ති, පළාත් පාලන ආයතනවලට අදාළ පනත්ව
(මහනගර සභා ආඥා පනත, නගර සභා ආඥා පනත හා ප්රා◌ාෙද්ශීය සභා ) විධිවිධාන අනුව ප
පාලන විෂය භාර අමාත්ෙය්වරයාට ඇති බලතල යටෙත් සභාවල නිල කාලය දීර්ඝ කිරී
වසරකින් කල් දැ. නැවත 1996 දී හදිසි නීතිය යටෙත් තවත් වසරකට කල් තැබූ
විමසීම පැවැත් ව1997. ඉන් අනතුර2001 ෙනොව 2002 දී පැවැත් ව, ෙපර ෙසේම නිල කාලය
දීර්ඝ කිරීමකට. ඉන්පස2006 දී ඡන්ද විමසීම නිසි කාලයට පැව. නැවත 2010 ෙනොව
ෙපර ෙසේ නිල කාලය දීර්ඝ කිරීෙම2011 දී පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැව. ෙම් ඡන්
විමසීම් සියල්ල තරුණ අ40 % අනිවාර්ය ෙකෝටාව සමඟ මනාප සහිත සමානුප
ක්රසමයට පැවැත් වූ ඡන්ද . ෙම් අතර උත/ නැෙගනහිර පළාත්වල පළාත් පාලන ආයතන ඡ
විමසීම් වරින් වර කඩින් කඩ දිවයිෙන් ෙසසු ප්ෙර්ෙද්ශවලට ඡන්ද විමසීම
පැවැත්වු.
(ඇ) ෙම් වන විට රෙට් මහජන මතයක් ෙගොඩ නැෙගමින. සමානුපාතික ක්රිමය 
ෙකොට්ඨාසයට වග කියන මන්ත්රී/ සභිකයකු ෙනොමැති බවට හා ඡන්ද ව්යා◌ාපාරය ෙව
මුදල් ෙබොෙහෝ ෙසයින් වැය කිරීම හරහා නුසුදුස්සන්ට වුවත් ෙත්රී පත්වීම
නැත්නම් සුදුස්සන්ට පවා ෙත්රීපත්වීමට. ෙම් නිසා පාර්ලිෙම්න්තු මැති
සියලු ඡන්ද විමසීම, සමානුපාත ක.මෙය් යහපත් ලක්ෂණ ඇතුලත් ෙකොට්ඨාස ක්රුමයද ස
ඡන්ද ක්ර්මයක අවශ්යීතාව සාකච්ඡා ෙකෙරමි. ෙම් ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තු ෙත
සභා වාර්තාවක් නිකුත. එෙසේ වුවත් එය ක්රි යාත්මක වුෙ. පසුව එම ෙයෝජනාව පළාත
පාලන ඡන්ද විමසීම්වලදී ක්රිතයාත්මක කළ යුතු බවට ෙද්ශපාලන බලධාරී2012 ද. ඒ
අනුව මිශ්රව ක්රකමයකට එනම් ෙකොට්ඨාසවලින් සභිකයින් ෙත්රීපත් කිරීමට හා 
ලබාගන්නා ඡන්ද සඳහා සමානුපාතයට සභිකයන් ෙතෝරා පත් කර ගන්නා මිශ්රත ක්රලම
ෙදමින් පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත පාර්ලිෙම්න්තුව විසි.   
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ඒ සංෙශෝධන ඇතුළත් පන“2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විම(සංෙශෝධන)
පනත” යනුෙවන් නම් . ෙමහිදී ෙකොට්ඨාශවලින් ෙත්රීපත් වන සභිකයන්ෙග්

    

30% ක, ඒ ඒ ෙකොට්ඨාශවලදී පරාජිත අෙප්ක්ෂකයන් ලබා ගන්නා ඡන්ද සංඛ්යාඛවට ස
ගණනය කරනු ලබන නිෙයෝජිතයන් සංඛ්යා◌ාවක් අදා/ කණ්ඩායම්වලට හිමි යුතු බ
කළා. ඒ සඳහා සලකා බලන්ෙන් ඒ ඒ ෙකොට්ඨාශෙ5% කට වඩා ඡන්ද ලබා ඇත්නම් පම
බව එහි සඳහන් ව. අනිවාර්ය තරුණ අෙප්ක්ෂක ෙකෝටාව ඉව, ඒ ෙවනුවට ඇතුල් කෙ
කාන්තාවන් හා තරුණ25% ක් අෙප්ක්ෂකයන් ෙලස ඇතුළත් කළ හැකිය.
ෙම් පනත සමඟම මහනගර සභා ආඥා පනෙත් හා නගර සභා ආඥා පනෙ5 වන වගන්ති
සහ ප්ර ෙද්ශීය සභා පන4 වන වගන්තිය 2012 අංක 21 පනතින් සංෙශෝධනය ක.  එම ආඥා
පනත් ෙදක හා පනත සංෙශෝධනය කෙළ, පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය කිරිෙම්දී 
පාලන විෂයය භාර අමාත්යශවරයා විසින් සභික සංඛ්යාත ගැසට් මගින් ප්රකකාශ කළ ය
වගන්තිවල සඳහන් වන නිසා එම සංඛ්යා  ගණනය කිරීෙම් දී ෙකොට්ඨාශ 30%
සමානුපාත ක්රනමයට ෙතෝරා ගන්නා බව එම නීතිවලට ඇතුළත.
ෙම් පනත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒකමතිකව සම්මත වී ගරු කථානාය
2012 ෙනොවැම්බර15 දින සටහන් කරනු ලැ. 2012 අංක 22 දරන පනෙත් එනම් ඡන්ද වි
ෙකොට්ඨා/ සමානුපාත මිශ්රත ක්ර මයට පැවැත්විය යුතුය යන්න හදුන්වා දුන්
විධිවිධානයක් , එම වගන්ති බලාත්මක වන්ෙන් පළාත් පාලන විෂය භාර ගරු අමා
එම පනත ගැසට් නිෙව්දනයකින් බලාත්මක කිරීෙම.
(ඈ)  ෙම් අනුව පළාත් පාලන ආයතනවල ෙකොට්ඨාශ සංඛ්යා  තීරණය කිරීමට හා එම ෙක
සීමා නිර්ණය කිරීමට එවකට පළාත් පාලන විෂයය භාර අමාත්යිවරයා විසින් පංච පු
නිර්ණය කමිටුවක් ප, ජයලත් .ව. දිසානායක මහතාෙග් ප්රිධානත. ෙමම කමිටු
වැඩකටයුතු ආරම්භ කරා එම කාලෙ. 2008 මාර්තු මාසෙය්දී පැවැත් වූ මඩකලපුව  
සභාව ඇතුලු පළාත් පාලන ආය09 ක නිල කාලය2012 මාර්තුවල අවසන් වීමට නි
තිබු. එහි නිල කාලය පළාත් පාලන විෂයය භාර අමාත්ය වරයා විසින්, වසරකින් එන
2013 මාර්තු දක. පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනෙත් විධිවිධාන අනුව නිල
වීමට6 මසකට ෙපර ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වීමට මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් කටය.
සාමාන්යුෙයන් නිල කාලය අවසන් වීමට ආසන්නවයි ඡන්ද විම. එබැවින් මඩකලප
දිස්ත්රිමක් පළාත් පාලන ආයතන නවෙය් ඡන්ද විමසීම්2012 ෙදසැම්බර් අවසානෙය
මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් , එම ඡන්ද විමස2013 මාර්තු මුල් සත
පැවැත් වීෙම් අෙප්ක්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී පළාත් පාලන විෂය භාර 2වරයා විසි2012
අංක 21 දරන පනෙත් විධිවි2013 ජනවාරි01 දින සිට බලාත්මක කිරීෙම් ගැසට් 
නිකුත් .
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ඉන් සිදුවූෙය්?
      ෙකොට්ඨාස සිමා නීර්ණය අවසන් වී එය නිෙව්දනය

හා අමාත්යමවරයා විසින් ස

සභික සංඛ්යාෙ◌ේ ගැසට් කරන තුරු ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වීමට. ෙම් කාලෙය්2012 අංක 
21 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විම(සංෙශෝධන) පනත ලැබුණ, මැතිවරණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. එහි බරපතල තාක්ෂණික ෙ, පරිවර්තන ෙදෝෂ හා ෙවනත් ෙදෝෂ වි
සංඛ්යාතවක් ඇති බව ෙපනී. එබැවින2013 මුල් කාලෙය්දීම මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න
පළාත් පාලන විෂය භාර අමාත්�ශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙවත ෙම් බව දන්වා පනත් සංෙශෝ
ෙමම අඩුපාඩු නිවැරදි කරන ෙලස ඉල්ලා. ෙම් ගැන ලි25 කට ආසන්න ප්රපමාණයක් පළ
පාලන අමාත්යාංපශයට යවා තිෙබන, මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තු(පසු) මැතිවරණ ෙකොමිෂ
සභාව විස.

ෙමන්න ෙම් කරුණ
i. සීමා නීර්ණය අවසන් වී ෙකොට්ඨාස හා මායිම් ප්.
ii. ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතනවල සභික සංඛ්යා ව අමාත්යපවරයා විසින් ගැ
ප්ර්සිද්ධ.
iii. පනෙත් තාක්ෂණික ෙදෝෂ නිවැරද.
අවසන් වන තුරු එවකට මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් ෙහෝ වත්මන්  මැතිවරණ ෙකොමි
ඡන්ද විමසීම තබන්නට .
මක් නිසාද යත් ආණ.ම ව්යමවස්ථාෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පවරා දී ඇති ජනත
පැනවීෙම් බලය යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව පැනවූ නීති අනුව පළාත් පාලන විෂය භ
ෙවත පවරා ඇති බලතල ඔහු විසින්ම ඉටු කළ යුතු බැවින් හා එම බලය මැතිවරණ ෙකො
ෙහෝ මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත පවරා නැති .
ෙකොමසාරිස්වරයාට ෙහෝ ෙකොමිෂන් සභාවට එම බලය පවරා ඇත්නම් ක්රිඑයාත්
ෙකොමසාරිස/ ෙකොමිසම කිසිෙසේත්ම පැකිෙලන්ෙ.
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(ඉ)    ෙපර සඳහන් ජාතික සීමා නිර්ණය කමිටුෙව් වාර්තාව ප්ර2015 අෙගෝස්තු21. ඒ වන 
විට ෙකොළඹ මහ නගර සභා ඇතුලු ස23ක් හැර අන් සියලුම සභාවල නිල කාලය අවසන.
ඒ සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාෙවන් ප්රිසිද්ධ/ බහු ෙකොට්ඨාශ සංඛ්ය, ෙකොට්ඨාසවල
නම් හා අං, ඒවාෙය් මායිම් හා සංයුක්ත ප්රකෙද්ශ යන ෙතොරතුරු සහ එම ෙකොට්ඨ
පත්වන සභික සංඛ්යා ව ප. ඒ කියන්ෙන් පරාජිතයන් ලබා ගන්නා ඡන්ද අනුව ෙ
සභික සංඛ්යාසව ඒ සමඟ ගැසට් කෙළේ න. එම සංඛ්යාන, ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාතෙව30% ක්
ෙනොඉක්මවන සංඛ්යාඟවක් බව සඳහන් වූ අතර එය අමාත්ය වරයා විසින්ම ගැසට් මගින
යුතු ෙවන.
උදාහරණ වශෙයන්2015.08.21 දින ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්ර කාශිත ගැසට්
සඳහන් වන්ෙන් ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට ෙකොට්ඨාසවලින් 66 ක, අම්බලන්ෙගො
නගර සභාවට සභිකයන12 ක, බලපිටිය ප6ෙද්ශීය සභාවට සභික19 ක් ෙතෝරා ගන්නා බ.
එෙසේ වුවත් පරාජිත අෙප්ක්ෂකයන් ලබා ගන්නා ඡන්ද සඳහා සමානුපාතික ක්ර
සංඛ්යාවව එහි සඳහන් න. (පරාජිත අෙප්ක්ෂකයන් ලබා ගන්නා ඡන්ද අනුව ෙම්
පිළිෙවලින් සභ19ක, 3ක් හා5ක් පත් විය යුත2017 අප්ෙර් ල් මස පළාත් ප
අමාත්යලවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිෙව්දනයට අනුව .)
ජනාධිපතිවරයාෙග් ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කළ පසු පළාත් පාලන විෂය භාර
ෙම් සභික සංඛ්යාව දැක්ෙවන ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කළා නම් හා පාර්ලිෙම
අත්යාපවශ්යං සංෙශෝධන ඒ වන විට සිදු කර තිබුෙණ් නම් එම කාලෙය්දීම ඡන්ද වි
හැකිව තිබ.

( ෙම් ෙහේතු න, තමයි2013 අෙගෝස්තු වවුනියාව නගර ස, 2014 අෙගෝස්තු යාපනය
මහ නගර සභාව හා 2015 මැයි දිවයිෙන් ෙසසු පළාත් පාලන 234 ක හා 2016 ෙදසැම්බර
ෙකොළඹ මහ නගර සභා ඇතුලු සභ

23 ක ඡන්ද විමසීම් තබන්නට බ, නියමිත කා

සීමාව.)
(ඊ).  ඒ අතුරතු2012 අංක 22 දරන පනෙත් විධිවිධාන හරහා පළාත් පාලන විෂ
අමාත්යහවරයාට පැවරී ඇති බලතල යටෙත් ජාතික සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව
කිරීමට නැතෙහොත් එයට අදාළ පැමිණිලි විභාග කිරීමට අෙශෝක පීරිස් මහතාෙග් ප්ර
පංච පුද්ගල කමිටුවක් ප, 2015 ඔක්ෙතෝම්බ20 දි. ෙමම කමිටුව හා පළාත් පා
අමාත්යා�ශය එක්ව2015 ෙදසැම්බර11 දින බත්තරමුල්ල ප්ර ෙද්ශෙය් රැස්වීම් ශාලාව
පක්ෂ නිෙයෝජිතයන්ෙග් රැස්වීමක් පවත්වා එහිදී, මාස තුනක් නැතෙහොත් හතරක් අ
වන විට වාර්තාව ලබාදිය හැක. එෙසේ වුවත් පැමිණිලි භාර ගැනීමට තවත් අමතර
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ෙදන්ෙන් නම් ෙම් සඳහා 4ක් ප්රදමාණවත් ෙනොවන බව එහිදී අප ෙපන්ව. සීමා නිර්
සමාෙලෝචන වාර්තාව ප්රමසිද්, සභික සංඛ්යාභ නිෙව්දනය කිරීම හා පනෙත් අඩුපාඩු න
යන අෙනකුත් අවශ්යිතාද සම්පූර්ණ වුවෙ75ක් ඇතුළත ඡන්ද විමසීම පැවැත්විය 
අප ෙපන්වා දුන. ඒ වුනත් එම කමිටු වාර්තාව ගරු අමාත්යසවරයාෙග් ගැසට් නිෙ
ප්රපසිද්ධ ව2017 ෙපබරවාරි17 දින. ඒ අනුව ෙකොට්ඨාසවල ගැටලු සියල්ල න.
(උ)  එෙසේ වුවත් ඉතිරි ගැටලු ෙද, ඒ ඒ සභාවල සභික සංඛ්යාවව කුමක්ද යන්න ප්
කිරීම හා පනෙත් තාක්ෂණික ගැටලු නිවැරදි කිරීම සිදු. ෙම් අතරතුර ඡන්ද වි
ආඥා පනතට තවත් සංෙශෝධනයක2016 දී සිදු . එනම් ඕනෑම පළාත් පාලන ආයතනයක ම
සභික සංඛ්යාතෙව25% ක් අවම කාන්තා නිෙයෝජනයක් සහිත වන බව සහතික කිරීම සඳහ
දුන2016 අංක 01 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විම(සංෙශෝධන) පනත පාර්ලිෙම්න
සම්මත කිර. එහි සහතිකය සටහන් කෙ2016 ෙපබරවාරි17 දා. ෙම් අනුව නාමෙයෝජන
ලබාදීෙම්දී ෙකොට්ඨාස තරඟ කරන අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් ලැයිස්තුව හා පරාජිත අෙප
පත්වීම සඳහා වූ සමානුපාතික ලැයිස්තුවට අමතරව තවත් කාන්තා අෙප්ක්ෂක ලැයි
කළ යුතු ව. එහි සඳහන් වූ අන්දමට කාන්තා අෙප්ක්ෂකයන් ගණනය කළ 
ෙකොට්ඨාසවලින් ෙත්රීපත් වන සභික සං( WR) හා පරාජිත අෙප්ක්ෂකයින්ෙග් 
සමානුපාතෙයන් පත්වන සභික (LPR) එකතුව යන මුලු සභික සංඛ්යාෙ◌1/3 ක් වන ෙසේ
ගණනය කිරීෙ. එනම, අනිවාර්ය කාන්තා නිෙයෝජිතයන්ද සමඟ වූ මුලු සභික සංඛ්
වශෙයන්25% කාන්තා නිෙයෝජිත( FR) විය යු. [FR=(WR + LPR)+1/3 (WR + LRR)] / 4  
ඒ ඒ පක්/ කණ්ඩායම ලබා ගන්නා ඡන්ද අනුව ඔවුනට හිමිවන කාන්තා නිෙයෝජිත
කාන්තා ලැයිස්තුෙව් ප්රණමුඛතා අනුපිළිෙවලට ප. ඒ ඒ සභාෙව් අවම කාන්තා නිෙයෝ
සංඛ්යා ව කවරක්ද යන්නද අමාත්ෙයවරයා විසින් ගැසට් මගින් ප්රභකාශයට පත්.
(ඌ)  අමාත්යරවරයා ෙමම කරුණු සියල්ල ඇතුළත් ගැසට් නි, ඒ ඒ සභාෙව් සභි
සංඛ්යා ව දැක්ෙවන ගැසට් පත්2017 අප්ෙර්ත07 දිනැතිව නිකුත. ඒත් බලාත්මක වන දි
2017 ජුල01 ෙලස එහි නියම කර ති.
(එ)  

2013 සිට අප දැන් වූ තාක්ෂණික ෙදෝෂ නිවැරද2013/ 2014 වර්ෂවලදී සාධන

පියවර ෙගන තිබුෙණ් . එනිසා2015 දී ආරම්භ වූ එම කාර්යන, තාක්ෂණික ෙදෝෂ නිවැ
කිරීම අවසන් වී තිබුෙ. බරපතලම ෙදෝෂ වූෙය් නාමෙයෝජනා භාර දීමට බලය,       
“බලය ලත් නිෙයෝජි ” පිළිබඳ අර්ථ දැක2012 සංෙශෝධන මගින් ඉවත්ව , ඡන්ද
නාමෙයෝජනා පත්රීෙය් ආකෘතිය අවිධිමත් වීම ෙහවත් පනත, ගණන් කිරීම ඡ
මධ්ෙයෝස්ථානෙය්දී සිදු කරන බැවින් තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීෙම්දී රහස්ය,යාමාර්ග
නිශ්චය කර ෙනොමැති වීම නිසා ඇති වන, ඡන්ද විමසීෙම් කාර්යෙය් නිරත 
අනිවර්යෙයන්ම ඡන්ද ෙපොෙළේදීම ගණන් කිරීමට ෙයදවිය යුතු බවට වූ නියමය
ෙපොෙළේ දී අවංක බව පිළිබඳව නැතෙහොත් අයහපත් හැසිරීම පිළිබඳව ගැටලු මත
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ඉවත් කිරීමට ෙත්රීම්භාර නිලධාරීට බලයක් , බහු මන්ත්රීප ෙකොට්ඨාස සඳහා ස
ෙතෝරා ගැනීෙම් පදනම පරස්පරතාවලින් යුතු වීම යනාදිය ෙපන්ව. එයට අමතර 
පරිවර්තන ෙදෝෂ නි“ෙකොට්ඨාස” ෙයදිය යුතු ස්ථානව“දිස්ත්රි” ෙයදී තිබීමත් ගැ.
ෙමවැනි ෙදෝෂ පනහකට වඩා වැඩි සංඛ්යායවක් .
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත සංෙශෝධනය කිරීම හරහා 
නිවැරදි කිරීමට හා ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් ෙයෝජ30% අනිවාර්ය තරුණ අෙප්
ෙකෝටාවක් ඇතුල් ක, ඇප මුදල අඩු කි, 5 % අවම සීමාව ඉවත් කිරිමට විධිවිධා
පනත් ෙකටුම්ප2017 ජුනි මස පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉද.
(ඒ)  ෙමය සම්මත කිරීමට නියමිතව තිබියදී ෙකොට්ඨාසවලින් ෙතෝරා ගනු ලබන 
සමානුපාත ක්රුමෙයන් ෙතෝරා ගන්නා සංඛ්60

: 40 අනුපාතයට ෙවනස් කිරීම පිළ

ෙද්ශපාලන පක්ෂ අතර කතිකාවක් ඇ. ෙමහිදී පාර්ලිෙම්න්තුවට නීති පැනවී
නමුත් ඒ හරහා ඡන්ද විමසීම කල් දැමීමට මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව එකඟ ෙනො
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙවත හා අදාළ නිසි බලධාරීන් ෙවත මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභ
දැන්වූ. එෙමන්ම ආණ්ඩු ක්ෙරම ව්යකවස්ථාෙවන් සහතික කර ඇති ජනතා පරමාධිපත්ය  හ
සුරැකීම සඳහා ශ්රී  ලංකාෙව් ශ්ෙර්◌්ෂ්ඨාධිකරණය දී ඇති නඩු තීන්1947 දී එක්ස
ජාතින් විසින් පිළිග1955 ලංකාණ්ඩුව එකඟතාව ප්රනකාශ කළ එක්සත් ජාතීන්ෙ
හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රලකාශෙය30 න්21 වගන්තිෙය් දැක්ෙවන කරු,

“ෙපොදු

ජනතාවෙග් කැමැත, පාලන අධිකාරිෙය් පදනම විය . නියමිත කාල පරතරයන්හි දී අව්
ෙලස පැවැත්ෙවන ඡන්ද විමසීම් වලදී සමාන සර්වජන ඡන්ද බලය සහිත වූ නිදහස
මගින් ෙහෝ ෙම් කැමැත්ත ප්රීකාශ ව.” යන්න ද මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින්
දුන්. පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම දැනටමත් ප්රදමාද වී වැඩි බව
ප්ර්ජාතාන්ත්රීතය සංකල්ප පිළිබඳ මූලධර්මවලට ඉඳුරාම පටහැනි බවත් මැතිවරණ ෙක
විටම ෙපන්වාදී තිෙ.
(ක)  පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනෙත් තාක්ෂණික ෙදෝෂ නිවැරදි
ෙකටුම්පත සාකච්ඡා කර සංෙශෝධනය කිරීමට ෙප, තමා නිකුත් කර තිබූ සභික සංඛ්යාක
කිරීම සඳහා 2017 අප්ෙර්ර07 දිනැති ගැසට් නිෙව්දනය බලාත්, 2017 ඔක්ෙතෝම්බ02
දින ෙතක් කල් දැමීෙම් ගැසට් නි2017 ජුන30 දින අමාත්යනවරයා විසින් නි.
(ග)  පනෙත් ෙදෝෂ ඉවත් කිරීෙම් පනත් ෙ2017 අෙගෝස්තු24 දින පාර්ලිෙම්න්
සාකච්ඡා කර25 දින සම්මත ව. ගරු කථානායක තුමාෙග් සහත2017 අෙගෝස්තු31 දින
ලැබුණ. එම පනත 2017 අංක 16 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විම(සංෙශෝධන) පනත 
නමින් හඳුන්වනු . ෙකොට්ඨාසවලින් ෙත්රීපත් වන සභික සංඛ30% පරාජිත
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අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් ඡන්ද ෙවනුෙවන් සමානුපාතිකව ෙවන් කිරීම හා කාන්තා නිෙ
25% යනාදී සියල්ල ෙමම පනත , ඇත්ත වශෙයන්ම කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඉදිරි
සංෙශෝධන මගින් සම්පූණෙයන්ම ෙවනස. ඒ අනුව ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාඅෙ40% ක් සමානුපා
ක්ෙරෝමයට ෙවන් කළ යුතු, සභාෙව් මුලු සභික සංඛ්යාසව ඒ ඒ පක්ෂ කණ්ඩායමට ලබ
ඡන්ද සංඛ්යා◌්ව මත සමානුපාත ක්රුමයට ගණනය කළ ය, ෙකොට්ඨාස ජයග්රාහණය ක
අෙප්ක්ෂකයන් අනිවාර්යෙයන්ම ෙතෝරා, ජය ලැබූ ෙකොට්ඨාශ සංඛ්යාසවට අමතරව හි
සභික ධූර සඳහා සමානුපාත ලැයිස්තුෙවන් ෙහෝ පරාජිත අෙප්ක්ෂකයන්ෙගන් ෙතෝරා
ෙමම පනතින් තීරණය ෙක. එබැවින් නැවත සභික සංඛ්යාත ගණනය කර පළාත් පාලන වි
අමාත්යූවරයා විසින් ගැසට් කළ යු. මක් නිසාද යත් ෙමම පනතට ෙපර ෙකොළඹ න
සභාවට ෙකොට්ඨාශවලි66ක, පරාජිත අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් ඡන්ද සඳහා සමානුපාත 19ක් හා
අනිවාර්ය කාන්තා නිෙයෝජ28ක් ෙලස113ක් ෙතෝරා ගත යුතුව ත. නව ක්රයමය අනු
ෙකොට්ඨාශවලි66ක් ද සමානුපාත මන්ත ්රී◌් ධූර44 ක්ද ෙලස110ක් ෙතෝරා ගත යු. ෙම්
ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කිරීමට නම් ෙපර සඳහන් කළ මහ නගර සභා ආඥා පනෙත් 
ආඥා පනෙත්5 වගන්ති හා ප්රා ෙද්ශීය සභා 4 වගන්ති ෙකොට්ඨාශවලින් ෙත්
සංඛ්යාතෙවන30%ක් යන්60 : 40 අනුපාතයට සරිලන ෙලස සංෙශෝධනය විය . එය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සිදු කළ. ෙම් බව2017 අෙගෝස්තු මස ඡන්ද විමසීම් ආඥා
සංෙශෝධනය කිරීමට ෙපර අදාළ බලධාර/ නිලධාරීන්ට මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව ෙ
එහි නිලධාරීන් ෙපන්වා. එෙසේ වුවත් එම අවස්ථාෙව්දී එය කෙළේ . එම සංෙශෝධන 2017
ඔක්ෙතෝම්බ09 දින එම සංෙශෝධනය සිදු කර තිෙ.  එබැවින් දැන් පළාත් පාලන විෂයය
අමාත්ය්වරයා විසින් එකී සභාක සංඛ්යා◌ි දැක්ෙවන ගැසට් නිෙව්දනය. එවිටයි ඡන
විමසීම පැවැත්වීමට අවශ්ය් සියලුම අනිවාර්ය අවශ්යවතා ස.
එෙතක්“ පන්දු” මැතිවරණ ෙකොමිසමට ලැෙබන්ෙන් .

Q:
ෙම් බලතල හා“ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොම”ට ලබා දී නැද?

A:

නැහැ. ඒ බව ෙපර සඳහන් කළ. ජනතාව ෙවනුෙවන් ජනතාව ලබා දී ඇති බලය

පාර්ලිෙම්න්තුව නීති මගින් පනවා ඇති විධිවිධාන ෙවනස් කිරීමට මැතිව
හැකියාවක් නැ. එවැනි තත්ත්වයන් ෙවනත් කිසිදු අධිකාර. මක් නිසාද යත් 
පැනවීෙම් ජනතාව සතු බලය ආණ්ඩුක්ර්ම ව්යකවස්ථාෙවන්ම පාර්ලිෙම්න.

Q:
පසුගිය ඡන්ද විමසීම් වලදී මහා ක්රිකයාකාරීත්වයක් හා බලයක් 
ෙකොමසාරිස, ෙකොමිෂන් සභාව තුළ අක්රීයය වී සි?
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A:

කිසිෙසේත්ම අක්රීවය ෙවලා. ජනතා පරමාධිපත්, ප්රීජාතන්ත්රවාදය හා සර්ව

බලය පිළිබ, එහි වැදගත්කම පිළිබඳව අප ජනතාව දැනුවත් කරමි. වාර්ෂික ඡන්ද 
නාමෙල්ඛනය සැකසීමට ගතවන කාලය අඩුකර තිෙ. තවත් ෙබොෙහෝ ෙද්. එෙසේ වුවත
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ෙපොදු මහ ජනතාවට කළ හැකි ෙද් අපට කරන්න.
අනික් කරුණ  “ ඡන්ද විමසීම් කාල සී

” ඇති බලතල ෙසසු කාල සීමා

ක්රි◌්යාත්මක කළ ෙනොහ. නටන්න පුලුවන් වන්ෙන් ෙපරහැෙර්දී. එනිසා හිට
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් ෙහවත් ෙකොමිසෙම් සභාපති අක්රීවය ෙ. සමහරු කියනවා වෙ
ෙම්ෙස යටට ගිහිල්ලා .

Q:
ඇය, ෙකොමිෂන් සභා, එෙහම නැත්නම් සභාපතිට විරුද්ධව ෙකෙරන ප්රතකාශවල
ෙදන්ෙන් නැත? අභිෙයෝග භාර ගන්ෙන් නැ?

A:

ඒක මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරු, මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දැන් 

ෙකොමිෂන් සභාෙව් සම්ප. අපට කරන ෙචෝදනාවලට අප විසින් සෘජුවම පිළිතුරු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙද්ශපාලනඥයින් අගතියට පත්වීම ෙහෝ ප්ර වර්ධනය වී. එය 
ෙනොවිය යුත. එනිසා අප ෙචෝදන, අපහාස හා ප්රධසංශා එකෙසේ භාර ගන්නවා හ, ඒවාට පිළිත
ෙදන්න යන්ෙන් න. ෙම් ෙචෝදනා සියල්ලටම පිළිතුරු ඉහත පළමු ප්ර ශ්නයට දුන්
තිෙබනව. අප සැම විටම ෙපනි සිටින්ෙන් ජනතා පරම, ප්ර ජාතාන්ත්ෙරවාදය හා සර්වජන 
බලය ෙවනුෙව. එනිසා කුමන ෙචෝදනා හා බාධක පැමිණියත් එම කරුණු 
නීත්යානනුකූලව අපෙග් සීමාව තුළ අප ෙප. ක්රිණයා කරන.

Q:
අමාත්යනවරයා තවමත් සභික සංඛ්යා  දැක්ෙවන ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් ?
එහි ෙකටුම්පතක් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට ද?

A:

තවමත් ගැසට් නිෙව්දනය නැත්ෙත් ඇයි යන ප්රදශ්නය අහන්නට ඕනෑ අමාත.

ගැසට් නිෙව්දනෙය් ෙකටුම්පත ෙකොමිෂන් සභාවට භාර දීම ෙනොෙවයි අමාත්ය්වරයා
රජෙය් මුද්රදණාලයට යවා ගැසට් කරවීමයි අමාත්ෙයොවරයා.

Q:
නුවර එළිය දිස්ත්රි◌ාක්කෙය් ප්රා◌ීෙද්ශීය සභා අලුෙතන් ඇති කරන ෙතක් ගැ
කිරීම කල් තබා එමගින් ඡන්ද විමසීම්?

A:

ජනතාව තුළ එෙහම සැකයක් ඇති වීම ගැන විමතියට පත්විය. මක් නිසාද ය

විවිධ ෙහේතු නිසා ඡන්ද විමසීම කල් තබා. නුවරඑළිෙය් සභා ෙවන් කිරීම ගැටල
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එම ගැටලු සහගත ප්ර ෙද්ශ අත්හැර ඡන්ද විමසීම තබන්න. ඒ නිසා අප විශ්වාස කරනව
එෙමන්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා එම ප්රරෙද්ශ හැර අෙනක් ප්රුෙද්ශවලට අදාළ ගැස
අමාත්යනවරයා ඔක්ෙතෝම්බර් සිවු වන සතිය තුළදීවත් නිකු.

Q:
ඔබෙග් විශ්වාසය ඉටුෙ?

A:

කවුද දන්. ලංකාෙව් ඡන්ද තියන දවස දන්නා කිසිවකු ෙම් විශ්ව. සමහරවිට

සමාන්තර විශ්වයක ඉන්නට ප.

Q:
ඒ කියන්ෙන් ජනතාව එෙතක් බලා සිටිය ? ජනතාව කළ යුතුෙත් ක?

A:

“කළ යුත්ෙත් කුමක්

”ට මා ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති නිසා උත්ත

ෙනොහැකිවීම ගැන කණගා.

Q:
ඒ ගැන ෙකොමිෂන් සභාව කරන්ෙන් ?

A:

අපි කුමක් ක? ෙහෝඩි ෙපොෙත් කියා ඇති පරිදි, දුවන්නට බැහැ. සමහර 

ප්රැෙද්ශවල කරනවා වාෙග් පාෙර් උද්ෙඝෝෂණ කරමින් ටයර් ප. අපට කරන්න පුලු
“ප්රිජාතන්ත්රුවාදෙය් ප්ර කාශනය ඡ.

ෙද්වල් ෙබොෙහෝමයක් කරලා තිෙ,

ප්රලජාතන්ත්රිවාදෙය් මෙහෝත්සවය ඡන්.
” යනුෙවන් අප විසින් ප්රයචාරක ව, පුවර
ප්රලදර්ශන පවා කර තිෙබ. ලිපි සිය ගණන් බලධාරීන්ට යවා .

අපි බලමු ෙවන්

කුමක, අප කරන්ෙන් කුමක්ද. ප්ර ජාතන්ත්ර්වාදය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා යහපත් ෙ.             
ඒ ෙවනුෙවන් අප දිවිහිමිෙයන් කැ.

-

ස්තුත  

-
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