A
ආණ්ඩුක්රම

ව්යව්ස්ථාවේ

121(1)

ව්යව්ස්ථාව්

ප්රකාරව්

වේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිවේ අභිවයෝගයට ලක් කරන ලද,
“විසිඑක්ව්න ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථා සංව ෝධනය” නමැති
පනත් වකටුම්පත සම්බන්ධවයන් වේෂ්ඨාධිකරණවේ
තීරණය මා වව්ත ලැබී ඇති බව් පාර්ලිවම්න්ුව්ට දැනුම්
වදනු කැමැත්වතමි.
වේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පහත තීන්ුව් ලබා දී තිවේ:—
(i)

පනත් වකටුම්පවතහි 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 23, 24, 26, 27, 28 හා 36
ව්ගන්තිව්ල ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 4(ආ)
ව්යව්ස්ථාව් සමග කියව්නු ලැබිය යුු 3
ව්යව්ස්ථාව් සමග අනනුකූල ව්න විධිවිධාන
අඩංගු ව්න අතර, ඒ අනුව් අදාළ පනත්
වකටුම්පවතහි එකී ව්ගන්ති පනව්නු ලැබිය
හැකි ව්නුවේ, ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 84(2)
ව්යව්ස්ථාවව්හි නියම වකවරන පරිදි විවේෂ
බහුතරයකින් පාර්ලිවම්න්ුවේදී සම්මත
කරන
ජනතාව්

ලුව්,

83

විසින්

ව්යව්ස්ථාව්
ජනමත

අනුමත කිරීවමන් පමණි;

ප්රකාරව්

විචාරණයකදී

(ii) පනත්

වකටුම්පවතහි

2,

3

සහ

4

ව්ගන්තිව්ල ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 4(ඉ)
ව්යව්ස්ථාව් සමග කියව්නු ලැබිය යුු 3
ව්යව්ස්ථාව් සමග අනනුකූල ව්න විධිවිධාන
අඩංගු ව්න අතර, ඒ අනුව් අදාළ පනත්
වකටුම්පවතහි එකී ව්ගන්ති පනව්නු ලැබිය
හැකි ව්නුවේ, ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 84(2)
ව්යව්ස්ථාවව්හි නියම වකවරන පරිදි විවේෂ
බහුතරය

සහිතව්

පාර්ලිවම්න්ුවේදී

සම්මත කරන ලුව්, 83 ව්යව්ස්ථාව් ප්රකාරව්
ජනතාව්

විසින්

ජනමත

විචාරණයකදී

අනුමත කිරීවමන් පමණි;
(iii) පනත් වකටුම්පවතහි 14 ව්ගන්තිය දැනට
පව්තින පරිදි ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 4(ආ)
ව්යව්ස්ථාව් සමග කියව්නු ලැබිය යුු 3
ව්යව්ස්ථාව් සමග අනනුකූල ව්න අතර, ඒ
අනුව් අදාළ පනත් වකටුම්පවතහි එකී
ව්ගන්තිය පනව්නු ලැබිය හැකි ව්නුවේ,
ආණ්ඩුක්රම

ව්යව්ස්ථාවේ

84(2)

ව්යව්ස්ථාවව්හි නියම වකවරන පරිදි විවේෂ
බහුතරයකින් පාර්ලිවම්න්ුවේදී සම්මත
කරන
ජනතාව්

ලුව්,

83

විසින්

ව්යව්ස්ථාව්
ජනමත

අනුමත කිරීවමන් පමණි:

ප්රකාරව්

විචාරණයකදී

එතකුු වුව්ත්, වයෝජිත 41අ(1)

ව්යව්ස්ථාව්

ඉහත විග්රහ කරන ලද ප්රතිපාදනය ඉව්ත්
කිරීම සඳහා වයෝගය වලස සංව ෝධනය
ව්න්වන් නම්, වයෝජිත 41අ(6) ව්යව්ස්ථාව්
මගින් ජනාධිපතිව්රයාහට තම නාමිකයා
ව් වයන්

එක්

පුද්ගලවයක්,

සභාවේ

සාමාජිකවයක් වලස පත් කිරීමට අව්ස්ථාව්
සැලවසන්වන් නම්, ජනමත විචාරණයක
අව් යතාව් නිවෂ්ධ වේ;

(iv) ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 4(ආ) ව්යව්ස්ථාව්
සමඟ කියවිය යුු 3 ව්යව්ස්ථාව් සමඟ
පනත්

වකටුම්පවතහි

19

ව්ගන්තිය

අනනුකූල ව්න අතර, එය පැනවිය හැකි
ව්න්වන් 84(2) ව්යව්ස්ථාවේ සඳහන් ව්න
පරිදි

විවේෂ

ව්යව්ස්ථාව්ට

බහුතරයකින්
අනුව්

සහ

පව්ත්ව්නු

83

ලබන

ජනමත විචාරණයකින් ජනතාව් විසින්
අනුමත කරන්වන් නම් පමණි;
(v) පනත් වකටුම්පවතහි

30(අ)

ව්ගන්තිය

මගින් ජනතාව්වේ අධිකරණ බලය සීමා
කිරීමට අවේක්ෂා වකවරන බැවින්,

එම

ව්ගන්තිය ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 4(ඇ)
ව්යව්ස්ථාව් සහ 4(ඉ) ව්යව්ස්ථාව්

සමඟ

කියවිය යුු 3 ව්යව්ස්ථාව් සමඟ අනනුකූල
ව්න අතර, එම ව්ගන්තිය පැනවිය හැකි
ව්න්වන් 84(2) ව්යව්ස්ථාවේ සඳහන් ව්න
පරිදි

විවේෂ

ව්යව්ස්ථාව්ට

බහුතරයකින්
අනුව්

සහ

පව්ත්ව්නු

83

ලබන

ජනමත විචාරණයකින් ජනතාව් විසින්
අනුමත කරන්වන් නම් පමණි;
(vi) පනත්

වකටුම්පවතහි

39

ව්ගන්තිය

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 129(1) ව්යව්ස්ථාව්
පරිච්ඡින්න
බැවින්,

කිරීමට

ආණ්ඩුක්රම

අවේක්ෂා
ව්යව්ස්ථාවේ

කරන
4(ඇ)

ව්යව්ස්ථාව් සමඟ කියවිය යුු 3 ව්යව්ස්ථාව්
සමඟ එය අනනුකූල ව්න බැවින්, එම
ව්ගන්තිය පැනවිය හැකි ව්න්වන් 84(2)
ව්යව්ස්ථාවේ සඳහන් ව්න පරිදි විවේෂ
බහුතරයකින් සහ 83 ව්යව්ස්ථාව්ට අනුව්
පව්ත්ව්නු ලබන ජනමත විචාරණයකින්
ජනතාව් විසින් අනුමත කරන්වන් නම්
පමණි;
(vii) පනත්

වකටුම්පවතහි

43

ව්ගන්තිය

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 4(ආ) ව්යව්ස්ථාව්
සමග කියවිය යුු 2 සහ 3 ව්යව්ස්ථාව්ලට

අනනුකූල ව්න බැවින්, ඒ අනුව් එය පනව්නු
ලැබිය හැක්වක් 84(2) ව්යව්ස්ථාව් ප්රකාරව්
ලබන

විවේෂ

ව්යව්ස්ථාව්
ජනමත

බහුතරයකින්

ප්රකාරව්

සහ

83

පව්ත්ව්නු

ලබන

ජනතාව්

විසින්

විචාරණයකදී

අනුමත කරන්වන් නම් පමණි; සහ
(viii) පනත් වකටුම්පවතහි 51 ව්ගන්තිය යටවත්
එන

වව්නත්

කරුණු

අතර,

අග්රාමාතයව්රයා සභාපතිව්රයා බව්ට පත්
විය යුු ජාතික ආරක්ෂක සභාව් නමින්
යුත්

XIX-ඇ

අධිකාරය

හඳුන්ව්ා

දීමට

අවේක්ෂා කරනු ලබයි;
වයෝජිත 156ඒ(1) සහ 156ඒ(2) යන ව්යව්ස්ථා
ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාවේ 4(ආ) ව්ගන්තිය
සමග කියවිය යුු 1, 2 සහ 3 ව්යව්ස්ථාව්ලට
අනනුකූල

ව්න

බැවින්,

එබැවින්

ඒව්ා

පනව්නු ලැබිය හැක්වක් 84(2) ව්යව්ස්ථාව්
ප්රකාරව් විවේෂ බහුතරයකින් සහ 83 ව්ැනි
ව්යව්ස්ථාව්
ජනමත

ප්රකාරව්

විචාරණයකදී

පව්ත්ව්නු

ලබන

ජනතාව්

විසින්

අනුමත කරන්වන් නම් පමණි:

එතකුු
සභාවේ

වුව්ත්,

වයෝජිත ජාතික

සංයුතිය

ජනාධිපතිව්රයා

වව්නස්
වයෝජිත

ආරක්ෂක
කරමින්
සභාවේ,

සභාපතිව්රයා බව්ට පත් කිරීම සඳහා වයෝජිත
156ඒ(1) සහ 156ඒ(2) ව්යව්ස්ථා සංව ෝධනය
කරනු

ලබන්වන්

නම්,

එවිට

එව්ැනි

අනනුකූලතාව්ක් නිවෂ්ධ ව්නු ඇත.
වේෂ්ඨාධිකරණවේ

තීරණය

පාර්ලිවම්න්ුවේ

අදට

නියමිත කටයුු ව්ල නිල ව්ාර්ලතාවව්හි මුද්රණය කළ යුු
යැයි මම නිවයෝග කරමි.

