
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

2023 පෙබරවාරි 14 දින 
ප ාළඹ, ශ්රී ලං ාව. 

 
2023 පළාත් පාලන මැතිවරණයට බාධා කිරීම් පිළිබඳ මාධය ප්රකාශය 

 
2023 ෙළාත් ොලන මැතිවරණයට අදාළ තැෙැල් ඡන්දය ප්ර ාශ කිරීම දින නියමයක් පනාමැතිව  ල් දැමීම පිළිබඳව 
සී.එම්.ඊ.වී සිය දැඩි අවධානය පයාමු ර සිටී. මුද්රිත තැෙැල් ඡන්ද ෙත්රි ා නියමිත පේලාවට මැතිවරණ ප ාමිෂන් සභාව 
පවත ලබා දීමට රජපේ මුද්රණාලය ප්රතික්පෂේෙ කිරීම පමයට ප ේතුව බව වාර්තා වී ඇත. 

 
ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය සඳ ා වන සම්ූර්ණ පිරිවැය ප ාමිෂන් සභාව විසින් පෙවන පතක් ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය සිදු කිරීමට 

පනා ැකි බව දන්වමින් 2023 පෙබරවාරි 13 වන දින රජපේ මුද්රණාලයාධිෙතිනිය විසින් මැතිවරණ ප ාමිෂන් සභාව 

පවත ලිපියක් යවා ඇති බව සී.එම්.ඊ.වී. පවත දැනෙන්නට ලැබුණි. පමම තීරණය 2023 ජනවාරි 31 වැනි දින 
ජනාධිෙතිවරයා විසින් රාජය ආයතන ප්රධානීන් පවත ණය ෙදනම මත පසේවා මිලදී පනාෙන්නා පලසට සිදු ළ නිපයෝෙයට 
අනුකූලව සිදු ර ඇති බව වාර්ථා පේ. 

 
තැෙැල් ඡන්දයට පමපලස බාධා කිරීම 2023 මාර්තු 9 වැනි දින ෙැවැත්වීමට නියමිත ෙළාත් ොලන ඡන්ද විමසීමට 
අෙතිදාය ව බලෙෑ  ැකි බව සී.එම්.ඊ.වී.  විශේවාස  රයි. ආණ්ඩුපේ ක්රියා ාර ම් ෙළාත් ොලන මැතිවරණය 

සම්බන්ධපයන් ඡන්දදාය යින්  ට බරෙතල අවිනිශේි තතාවයක් ඇති  ර ඇති අතර, පමය ශ්රී ලං ා ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව 
මගින් ස ති   ර ඇති සියලුම පුරවැසියන්පේ ඡන්ද අයිතිය සෘජුවම උල්ලංඝනය කිරීමකි. සී.එම්.ඊ.වී.  අවධාරණය  ර 
සිටිනුපේ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවට අනුව ෙළාත් ොලන මැතිවරණය ෙැවැත්වීම සඳ ා සුදුසු ෙරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම 
විධාය පේ වයවසේථාපිත වෙකීම බවයි. 

 
රජපේ මුද්රණාලයාධිෙතිනියපේ  ැසිරීම විපශේෂපයන් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාපේ 104ආ (2) වෙන්තිය මගින් ප්ර ාශිත 
මැතිවරණ ෙැවැත්වීම සම්බන්ධපයන් සියලුම නීති ක්රියාත්ම  කිරීමට මැතිවරණ ප ාමිෂන් සභාව සමඟ ස පයෝෙපයන් 
 ටයුතු කිරීම රාජයපේ සියලුම බලධාරීන්පේ යුතු ම පේය යන්න උල්ලංඝණය කිරීමකි. පමම  ාර්යයයන් ඉටු කිරීම 

ප්රතික්පෂේෙ කිරීම ප ෝ අපොප ාසත් වීම ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාපේ 104උඋ වෙන්තිය යටපත් අෙරාධ වරදකි. මැතිවරණ 
ක්රියාවලිය අනතුරට ප ලන රජපේ මුද්රණාලයට ස  පවනත් ඕනෑම පොදු අධි ාරිය ට එපරහිව අවශය පියවර ෙැනීමට 
පමම වෙන්තිය යටපත් ඇති බලතල ක්රියාත්ම   රන පලස සී.එම්.ඊ.වී. ය විපශේෂපයන් මැතිවරණ ප ාමිෂන් සභාපවන් 
ඉල්ලා සිටී. 
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