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ය ෝජිත පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා ජන්ද විමසීම් පැවැත්වීම පිළිබඳ මතු වී ඇති 
අවිනිශච්ිත බව සමන  කිරීමට රජ  වහා පි වර ගත යුතුව ඇත 

 

 

නිසි කලට, නිසි අයුරින් මැතිවරණ පැවැත්වීම ඉතා උසස් ප්රජාතන්්රවාී  භාවිතාවකි  මයමන්ම ටට 
අවැසි පුරවැසි දා කත්ව  තහවුරු කිරීම යමන්ම නිදහස් හා සාධාරණ වටපිටාවක් නිර්මාණ  
කිරීම කවර රජ ක යහෝ අත්හැරි  යනොහැකි වගකීමකි  යමරයේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාාව  මගින් 
තහවුරු කර ඇති ජනතා පරමාධිපතය  නිවැරදි යලස අර්ාගැන්වි  හැක්යක් මයලස ක්රි ා කිරීම 
තුළින් පමණක් බව අවධාරණ  කළ යුතු   කරුණු මයසේ වුවද අද වන විට වර්තමානයේ 
මැතිවරණ පැවැත්වීම සම්බන්ධය න් උද්ගතව ඇති අවිනිශ්චිතබව පිළිබඳ යමරයේ ක්රි ාකාරී 
සි ලු මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන තම බලවත් කණස්සල්ල පළ කර සිටී  

 
පළාත් පාලන ජන්ද විමසීම - නව මැතිවරණ ක්රම ක්  ටයත් වැි  කාන්තා නිය ෝජන ක් සිතතව 
පළාත් පාලන ජන්ද විමසීම පවත්වා ප්රජාවට වාාත් සීපප ජනතා නිය ෝජිත ආ තන නව 
ජව කින් ක්රි ාත්මක යය  ැ ම යමරයේ පුරවැසි න් තුළ ඇත්යත් ඉතා සුපසන් ආකල්ප කි  
මයහත් ටට අදාළ තාක්ෂණික ගැටළු උපය ෝගී කර ගනිමින් යපර හා වර්තමාන පාලන තන්්ර 
යදක ම යමකී ජන්ද විමසීම පැවැත්වීම දියනන් දින කල් දමන ලදි  යම් වන විට යමකී ජන්ද 

විමසීම  පැවැත්වීම සඳහා ගත යුතුව ඇත්යත් තවත් මක් ක්රි ා මාර්ග ක් පමණි   මනම් දැනටමත් 
පාර්ලියම්න්තුයය සභාගතකර ඇති සංයශෝධන පනත් යකටුම්පත සම්මත කිරීම ම  මිත වගකීම 
ඇත්යත් යද්ශපාලන පක්ෂ නා ක න් ප්රමුඛ  පාර්ලියම්න්තු මන්්රීවරුන්   සතුව   

 

යමම මැතිවරණ  ක්රම  පිළිබඳ සංවාද    අරඹන ලද්යද් ීපට වසර කිිතප කට යපර    ඒ සඳහා 
දැනටමත් වැ  කර ඇති ජාතික ධන   අප්රමාණ   ජනතා නිය ෝජිත න් රිතතව  ම්තාක් ුරරකට 
අක්රි  වී ඇති යමරයේ පළාත් පාලන ආ තන පද්ධති  නිසා මතු වී ඇති අර්බුධ ප්රමාණ  ද නිමක් 
නැත  යමකී සි ලු කරුණු පයසක තිබි  ී , පළාත් පාලන ජන්ද විමසීම පැවැත්වීමට ක්රි ා 
යනොකිරීම සැබෑ ජනතා අභිලාශ, යේතනාන්විතව හා සැළසුම්සහගතව මර්ධන  කිරීමක් බව 
සි ලු මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානවල ඒකමතික අදහස ම  ම  ඍජුව යමරයේ ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ාායවන් තහවුරු කර ඇති ජනතා පරමාධිපතය  අිතමි කරන්නකි  තවද යපොුරයය යමරයේ 

සංවර්ධන ක්රි ාදාම  ඉතා බරපතල අවදානමකට  ද  ලක් කරන්නකි   

  

පළාත් සභා ජන්ද විමසීම :  උතුරු මැද, නැයගනිතර හා සබරගමුඛව  න පළාත් සභා තුයනිත නිල 

කාල සීමාව ඉකුත් වීමට තවත් ඇත්යත් සති  කිිතප කි  ඒ අනුව ටට අදාළ නාම ය ෝජනා කැඳවීම 
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මළයබන ඔක්යතෝබර් මස පළමුඛ සතියේ සිුර කිරීම මැතිවරණ යකොමිෂන් සභායය අයේක්ෂාව ම  ඒ 

අතරතුර කැබිනේ පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කරමින් රජ  ලිලික කරුණු 3ක් දක්වා ඇත  පළාත් පාලන 

ජන්ද ක්රම ට සමගාීපව පළාත් සභා ජන්ද ක්රම  සංයශෝධන  කිරීම, නාම ය ෝජනා ලබා ී යම්ී  

කාන්තා නිය ෝජන  30% ක් දක්වා වර්ධන  කිරීම සහ සි ලු පළාත් සභා ජන්ද විමසීම් මකම 
දිනක පැවැත්වීම මකී ලිලික කාරණා  යමකී කරුණු ත්රිත්ව  යමරයේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ 
සංවිධාන අයේක්ෂා කරන ලද හා ය ෝජනා යකොට ක්රි ාවට නගන යලස සෑම රජ කට ම දිගු 
කලක් තිස්යසේ බල කරන ලද ඒවා    වාාත් ජනිතතකාීප අර්ාවත් පළාත් සභාවක් නිර්මාණ  
කර ගැනීම සඳහා යමකී ය ෝජනා වාාත් ිතතකර යය  ඒ අනුව යම් සඳහා අනලස්ව ක්රි ා කිරීම 
සම්බන්ධය න් වර්තමාන රජ ට සි ලු මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානවල ප්රශංසාව ිතමි යය  

මයලස රජ ට ප්රණාම  දක්වන අතර ම අවධාරණ  කළ යුතු කරුණක් ඇත  මනම්   යමවැනි 
ය ෝජනා යගන ආ යුත්යත් යමයලස ඉතා කි මුඛි යේ යකටි දැනුම් ී මක් තුළ හදිසියේ ක්රි ා 
කිරීයමන් යනොවන බව ම  පළාත් පාලන ජන්ද විමසීම දියනන් දින කල්  ෑයමන් වාාත් විපිලසර 
වී ඇති ඡන්දදා ක ා යමකී ය ෝජනා යදස බලන්යන් ද සැක සංකා මුඛසු ආකල්ප කින් බව 
රජ   වටහා ගත යුතුව ඇත  ඉහත ය ෝජනා ත්රිත්වය න් මකක් වන සි ලු පළාත් සභා ඡන්ද 
විමසීම් මකම දිනක් තුළ පැවැත්වීම බැලූ බැල්මට ඉතා ප්රගතිීලී  පි වරකි  ඉන් ජාතික ධන   ම් 
ප්රමාණ ක් ඉතිරි වි  හැකි අතර  පළාත් සභා මකක් යහෝ කිිතප ක් යවත පමණක් තම සි ලු 
බල  හා වැර ය ොදමින්, මහජන සම්පත් ඇති අතිදැවැන්ත යලස අවභාවිත කිරීයම් යද්ශපාලන 
ප්රය ෝග ද මින් වලක්වා ගැනීයම් හැකි ාව පවී.   මයහත් මවැන්නක් ී.රණ  කළ යුත්යත් 
ඉදිරියේී  පුළුල්ව පවත්වන මැතිවරණ ක්රම  සංයශෝධන  කිරීම සඳහා වන  විධිමත් 

සාකේඡා මාලවකිනි  යමවැන්නක් ඉතා හදිසියේ ක්රි ාවට නගන්යන් නම් පළාත් සභා 
මැතිවරණ ක් නැවත පැවැත්වීමක් පිළිබඳව යමරයේ ඡන්දදා ක න්ට අයේක්ෂා කල 

හැක්යක්  ඌව  පළාත් සභාව විසුරුවා හැරීමට නි මිත දිනට   මනම් වසර 2019 ඔක්යතෝබර් 
මස 08 වන දිනට     ඒ අනුව රජ  විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ය ෝජනාව නිසා අගති ක් 
සිුරවන්යන් ඡන්දදා ක ාට    ඒ පරමාධිපතය  බල  අභයාස කිරීමට ලැයබන අවස්ාාව තවත් 
වසර කිිතප කින් කල්  න නිසා   

 
මකම දිනක මැතිවරණ  පැවැත්වීමට රජ  අවංකව කල්පනා කරන්යන් නම් කළ යුතු වන්යන් 
මුඛලින්ම නිල කාල  අවසන් වීමට නි මිත පළාත් සභාවට සමගාීපව සි ලු පළාත් සභා විසුරුවා 
හැර මකම දිනක මැතිවරණ  පැවැත්වීම ම  යනොමයසේ නම් ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණ මයලසම 
පවත්වා මැතිවරණ නීති  හා ක්රම  විධිමත් සාකේඡාවකට බුරන් කිරීයමන් පසු ඉදිරියේී  
පැවැත්වීමට නි මිත මැතිවරණ නිශ්චිත කාල සටහනක් අනුව මකම දින කී  පැවත්වීමට 
කටයුතු කිරීම ම  
 
යමරයේ මැතිවරණ ක්රම  ප්රතිසංස්කරණ  කළ යුතු  ැ ම මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන 
අවධාරණ  කරන ලද්යද් අද ටයේ යනොයය  තවද මයලස ඉදිරිපත් කරන ලද මකම ය ෝජනාව ද 
පළාත් සභා ජන්ද විමසීම මකම දිනක පැවැත්වි  යුතු   න ය ෝජනාව පමණක් යනොයය  ඒ 
අනුව යමම ය ෝජනාව යමරයේ නිරීක්ෂණ සංවිධාන මගින් ද ඉදිරිපත් කරන ලද මකක්  ැ ම හුවා 
දක්වමින් රජයේ සමහර පාර්ශව කරුණු දැක්වීම බලවත් කණස්සල්ලට යහේතුවකි  

 
කවර අර්බුධකාරී වාතාවරණ ක දිවි යගවූවද යමරයේ ජනතාව තුළ මැතිවරණ යකයරිත ඇත්යත් 

බලවත් විශ්වාස කි   ඉතා පුළුල් නිය ෝජන ක් සිතත වයවස්ාාදා ක සභාවක් සඳහා වසර 1947 
ී  පවත්වන ලද මහා මැතිවරණයේ පටන් අද දක්වා ම යමරයේ පාලන තන්්ර යවනස් වී ඇත්යත් 
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ප්රජාතන්්රවාී ව පවත්වන ලද මැතිවරණ හරහා    ම්  ම් තාක්ෂණික කරුණු ඉස්මතු කරමින් 
නිල වශය න් පැවැත්වි  යුතු මැතිවරණ තව තවත් කල් දැීපමට ක්රි ා කිරීම තම පටු යද්ශපාලන 
අභිමතාර්ා  මුඛුරන් පමුඛණුවා ගැනීමට යහේතු වි  හැකි වුවද ම  කිසියසේත්ම යමරයේ පුරවැසි 
අයේක්ෂාවන් සපුරාලන්නක් යනොවන බව තරයේ අවධාරණ  කළ යුතු   තවද ම  යද්ීල ව 

යමන්ම ජාතයන්තරව ද රටක් යලස සාලිිතක ප්රගති  උයදසා මකග වී ඇති නීති, සම්ප්රදා න්  හා 
ගිවිසුම් ද උල්ලංඝන  කරන්නකි  

 
රජ ක්  නු තම පුරවැසි අයේක්ෂා ඉටු කිරීයම් අභිලාෂය න්  ම් කාල සීමාවක් සඳහා මහජන 

කැමැත්යතන් පත්ව ඇති භාරකරුයවක් විනා, රටවැසි ා නිරා ාසය න් ිතමිකම් කි න 
අ මතිවාසිකම් පැහැර ගන්නා අත්තයනෝමතික බවින් ක්රි ා කරන්යනක් යනොවන බව නැවතත් 

රජ ට සිිත කරන අතර නිසි කල, නිසි යලස මැතිවරණ පවත්වා, යමරයේ පුරවැසි න් සතු 

ිතමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට වගකීයමන් කටයුතු කරන යලස තරයේ ඉල්ලා සිටින්යනමුඛ  

 

සියලු නිරීක්ෂණ සංවිධාන වෙනුවෙන් :  

 

වරෝහණ වහට්ටිආරච්චි  - නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ න් සදහා  ජනතා ක්රි ාකාරිත්ව  

(PAFFREL) 
මංජුල ගජනායක   - මැතිවරණ ප්රචණණ්ාක්රි ා නිරීක්ෂණ මධයස්ාාන  (CMEV) 
කීර්ති වෙන්නවකෝන්  - නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ ක් සදහා වූ ජනතා වයාපාර  

(CAFFE) 
මවනෝරි කලුගම්පිටිය   - නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ සදහා ජනතා වයාපාර  (MFFE) 
අව ෝක ඔවේවසේකර  - ට්රාන්ස්යේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් රී ලංකා (TISL) 
දයා වහේරත්   - ලක්බියම් මයවරු සහ දි ණිය ෝ (MDL) 

 

 

 


