විසිවෙනි සංව ෝධනය පිළිබඳ නිවේදනයයි.
2015 මැයි 30, ව ොළඹ , ශ්රී ලං ාෙ
මැතිෙරණ ප්රතිසංස් රණ සම්බන්ධවයන් රවේ මහජන ති ාෙ තුළ නිරවුල් පැහැදිලි කිරීමක්
සිදු වනොවූ තත්ෙයන් තුළ පැතිර තිවබන ෙැරදි සං ල්ප සහ ෙයාකූලතලතාෙයන් නැන වි ල්ප
ප්රතිපත්ති වක්න්්රය බලෙත් වෙධානය වයොු  ර සිී.. මනාප නන්ද ්රමය ඉෙත් කිරීම
සම්බන්ධවයන් ෙයෙස්ාාෙ ඉදිිපපත් රන ලද විසිෙැනි සංව ෝධනය වබොවහෝ පුද්නලයන් තම
සහය පළ ර සිටින්වන් එය වයෝජනා වූ ප්රතිසංස් රණයන්වේ එක් ාරණයක් පමණක් බෙ ද,
මනාප ්රමය වෙුවෙ වයෝජනා ෙන ්රමය පිළිබඳෙ විවේචනාත්ම තක්වසේරුෙක් ළ යුතු බෙ
ද, වයෝජිත සංව ෝධනවේ වනිකුත් ව ො ස් ඒහා සමානෙම ෙැදනත් බෙද වමත
රමිනි.
එකිවන
වෙනස් වූ වුවොදයන් කිහිපයකින් ඉදිිපපත් වී වතැයි වපනීයන විසිෙැනි සංව ෝධන
පනත් ව ටුම්පත වහෝ මැතිෙරණ ප්රතිසංස් රණ පිළිබඳෙ වද් පාලන පක්ෂයන් තුළින් මතුෙන
වබොවහෝ වයෝජනාෙන් නැන වහෝ ොද කිරීම තබා ඒො දැ කියවීම ෙත් වපොදුජනතාෙ
වෙස්ාාෙක් වනොලැබීම තත්ෙය තෙත් දරුණු ව ො ඇත. ව වසේ වුෙත් මාධය හරහා ලැවබන
ොර්ාා ෙලින් වෙසානවේදී වප ෙ හානත හැකිෙ ඇත්වත් වළුතින්ම ඉදිිපපත් වී ඇති වයෝජනා
ෙැඩි ෙ වයන් වෙධානය වයොු  ව ො ඇත්වත් වක්ෙළ නන්ද ්රමය බෙත්, ඉතා සුළු ප්රමාණයක්
සම්ුවපති නිවයෝජනය වෙන්ව ො ඇති බෙත්ය. පහත සඳහන් රුණු වහේතුවෙන් වබොවහෝ
වදනා සඳහන් රන පිපදි වමම නෙ වයෝජනා මිශ්ර නිවයෝජන ්රමයක් මම්.ම්.්) වලස හුනන්ො දීම
ජනතාෙ වනොමන යෙන්නක් වලස වි ල්ප ප්රතිපත්ති ව න්්රය වදහස් රයි. ොා වහොඳ ්රමයක්
වෙුවෙ නෙ වයෝජනා පැහැදිළිෙම ෙයෙස්ාාවේ ප්රාම ූලලධර්මයන් ෙන ප්රජාතන්්රොදය,
විවිධත්ෙය, හා ෙනවීම යන ඒොයින් පි පැනීමක් සිදු රයි. තෙද එය ශ්රී ලං ාෙ තුළ පෙතින
සුවිව ේෂී තත්ෙයන් වුවකූලතල විය හැකි වප දන්නා කිසිම ජාතයන්තර වමොාලය තත්සාහව ො
පරීක්ෂාෙ ලක් රන ලද ්රමයක් වනොෙන වතර එය රවේ ෙයෙස්ාාමය නිවයෝජනවේ
ස්ෙභාෙය හා තත්ෙය බරපතලෙ බලපෑම් ළ හැ . ෙයෙස්ාාමය ෙ වයන් ඉතා ෙැදනත් ෙන
හා තාක්ෂණි ෙ සංකීර්ණ ෙන මැතිෙරණ ප්රතිසංස් රණයන්වේ වෙනස් ම් වමවලස සිදු ළ
වනොහැකි බෙ වප සඳහන් රු .
මනාප ඡන්ද ක්රම.
මනාප නන්ද ්රමය දරුණු ප්රතිලලයන් වප සමාජය ලබාදුන් බෙ සතයක් ෙන නු ත් එම ්රමවේ
ශුද්ධත්ෙය ෙුවවේ පක්ෂ නාය ත්ෙවේ වපහසුතාෙයන් මතින් නන්ද දාය යා බලෙත් වීම බෙ වප
සිහි තබානතයුතු ාරණයකි. වමහිදී තමන් ැමති පක්ෂය වතෝරානැනීම ද, පක්ෂය තුළ තමන්
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ැමති වව්)ක්ෂ යා / වව්)ක්ෂි ාෙ වතෝරානැනීම ද නන්ද දාය යා හැකියාෙ තිවේ. වළුතින්
වයෝජනා ෙන ඕනෑම ්රමයක් තමන් ැමති වව්)ක්ෂ යා වහෝ වව්)ක්ෂි ාෙ වත්රීවම් බලය
සම්පූර්ණවයන් පක්ෂ නාය ත්ෙය ලබා දී ඉෙත්ෙ යා වනොදී නන්ද දාය යාවේ බලය තහවුරු
රන්නක් විය යුතුය. මනාප ්රමය මගින් පක්ෂය තුළම වව්)ක්ෂ යන් වතර තරඟ ාරීත්ෙය තීව්ර
රන බෙද ඒ තුළින් දූෂණය සහ භීෂණය රුකුල් වදන බෙ ද සිදුව වරන ප්ර ා යන්
වති යින්ම සතය බෙ සඳහන් ළ යුතු වතර ඒ වපවේ වද් පාලන සංස් ෘතිවේ බරපතල
පිිපහීමක් මිස නන්ද ්රමවේ නැ ළුෙක් වනොෙන බෙද සඳහන් ළ යුතුෙ ඇත. මනාප නන්ද ්රමය
ු ලිුවපු ා දැමීවමන් මැතිෙරණ ්රමය තුළ කිඳාබැස ඇති දූෂණවේ හා භීෂණවේ
ආ ෘතීන්වනන් නැලවීනත වනොහැකි බෙ සතයයකි. වද් පාලනි හැසිරීම් සහ නය ත්ෙවේ
ර ාෙන් වෙනස්කිරීම මගින් හා දූෂිතයින් භීෂණය ෙපුරන්නන් තම මනාපය ප්ර ා වනො ර
සිටිය හැකි සංස් ෘතියක් නන්ද දාය යා තුළ වනොානැගීම තුළින් පමණක්ම ඊ විසුනම්
වසොයානත යුතු වේ.
මිශ්ර ියෝ. නන ක්රම. ෝවල ක්රම. හ හමාුපපාික

ියෝ. නන ක්රම.

1978 ෙයෙස්ාාවෙන් හුනන්ො වදුව ලැූ  සමාුවපාති නිවයෝජන ්රමය වෙුවෙ වක්ෙල
්රමවේ හා මඑ්්. ී..ී. සහ සමාුවපති නිවයෝජන ්රමවේ මී.. ආර් වහොඳම ලක්ෂණයන්වේ
සම්මිශ්රනයක් වූ වළුත් ්රමයක් ආවද් විය යුතු බෙ 1994 සි ම ප්රබලෙ පැතිර ගිය මතයකි. 1994
මැතිෙරණය එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය හා එක්සත් ජාති පක්ෂය ඉදිිපපත් රනලද
මැතිෙරණ ප්ර ා යන්වේ එක් වපොවරොන්දුෙක් වූවේ ජර්මාුව වමොාලය මත පදනම් වූ මිශ්ර
මැතිෙරණ ්රමයක් ර හුනන්ො දීමයි. එෙන් මැතිෙරණ ්රමයක් මගින් ර මැතිෙරණ
ව ොේඨා වුවෙ වබදීමක් හා එමගින් තම නන්ද ව ොේඨා ය සඳහා තමන් ැමති නිවයෝජිතයා
වතෝරානැනීම නන්ද දාය යා වෙස්ාාෙ ලැබීම තහවුරු වේ. ඊ වමතරෙ පාර්ලිවම්න්තුවේ ු ළු
නිවයෝජනය එක් එක් පක්ෂයන් ලබානත් නන්ද ප්රමාණය සමාුවපාති ෙ සිදුෙන බෙ, එනම් නන්ද
ප්රමාණය හා පාර්ලිවම්න්තුවේ ආසන ප්රමාණය වතර වුවූපපතාෙය වුවෙ, සමාුවපාති
නිවයෝජනවේ හරය ඉන් තහවුරු වෙයි. නන්ද දාය යාවේ බලය වමහිදී තෙදුර ත් රැව න වතර
එෙන් වෙයාජ මිශ්ර නිවයෝජන ්රමයක් මගින් හුට / ඇය වතෝරානැනීම ඇති ඉා ා පුළුල්
වෙයි. සියලුම පක්ෂ තම පක්ෂවේ නිවයෝජිත ලැයිස්තුෙ ඉදිිපපත් ල යුතු වතර එය වෙනස් ල
වනොහැක් කි. ඒ නිසා සෑම පක්ෂය ම මැතිෙරණය වපර නාම වයෝජනා වදන්නන්වේ
තරාතිරම වුවෙ වපළ නැස්වූ තම නිවයෝජිත ලැයිස්තු ඉදිිපපත් කිරීම සිදුෙන වතර පක්ෂ
නාය යින් විසින් පසුෙ සිදු ල හැකි වෙනස් කිරීම්ෙල ඉාක් වනොලැවේ. තම මනාපය සඳහන්
කිරීම ඇති නන්දදාය යාවේ වයිතිය මින් වවහෝසිෙන නු ත්, සුදුසු ම් සහිත, සමර්ත, ලිංගි
හා වෙනත් පසුබිම් සහිත විවිධත්ෙවයන් යුතු පුද්නලයන් තම ලැයිස්තුවේ වපරු වේ සිටින
වව්)ක්ෂ යන් වලස ඇතුලත් කිරීම පක්ෂ වපලවඹන බැවින් මැතිෙරණය වපර ලැයිස්තුවේ
ඉදිිපවයන් සිටින්නන් හදුනාවනන ක්රියාකිරීම නන්දදාය
ඉාක් ලැවේ. ලාපවේ වඩුම
පාර්ලිවම්න්තු ාන්තා නිවයෝජනය ඇත්වත් වප රවේ බැවින් එෙන් ්රමයක් වහේතුවෙන්
පක්ෂෙල තම ලැයිස්තුෙල සුදුසු ම් ඇති න්තාෙන් ඇතුලත් කිරීම ද මින් බලපෑමක් රයි.
ඡන්දදා. .ාෝේ බ . ශවිකමත් කිරීම
්රමාුවකූලතලෙ සැලසුම් ළ මිශ්ර නිවයෝජිත ්රමවේදී නන්දදාය යා නන්ද පත්රි ා වද ක් ලැවබුව
ඇත. ඉන් එ ක් හුට/ඇය වතෝරා නන්නා ෙයෙස්ාාුවකූලතල පාර්ලිවම්න්තු නිවයෝජිතයා වෙුවවෙනි,
වවන හුට වහෝ ඇය වතෝරානන්නා පක්ෂය වෙුවවෙනි. වමහිදී නන්ද දාය යා තම බලය
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තපිපමෙ ලැබී ඇත. මන්ද හුට / ඇය තමා ැමති පක්ෂේ
නන්දය ප්ර ා
ළ හැකි ෙන
වතර ඉන් බලපෑමක් නැතිෙ ෙයෙස්ාාුවකූලතලෙ තමා ැමති වව්)ක්ෂ යා වහෝ වව්)ක්ෂි ාෙද
වතෝරානත හැ . වමෙන් ්රමයක් නන්ද දාය යා වත්රුම් නැනීම ඉතා පහසු ්රමයකි.
මැතිෙරණ ව ොමසාිපස්ෙරයා
ළමණා රනය ද පහසු ්රමයකි. වක්ෙල ්රමය ලැවබන
නන්ද ප්රමාණවයන් පක්ෂය දිනූ ආසන සංඛ්යාෙ තීන්දු රුව ලැූ  පසු ලැූ  නන්ද ප්රමාණය
සමාුවපාති ෙ එකිවන පක්ෂය ලැවබන ආසන ප්රමාණය තීරණය වේ. පක්ෂ නිවයෝජිත
ලැයිස්තුවේ වුවපිළිවෙල ආසන පිරවීම පක්ෂය හැකියාෙ ඇති වතර වක්ෙල ්රමවයන්
ජයග්රහණය ළ වව්)ක්ෂ / වව්)ක්ෂි ා ප්රමාණය හා සමාුවපාති ්රමවේ ලැයිස්තුවේ සඳහන්
වව්)ක්ෂ / වව්)ක්ෂි ා එ තුවෙන් තම ආසන පුරෙයි. වක්ෙල හා සමාුවපාති යන ්රමයන්
වද ම වම් ්රමයන් වද මත ක්රියාත්ම වේ. ජර්මනිය, නෙසීලන්තය, ස්ව ොේලන්තය, වම්
්රමය පෙතින ර ෙල්ය.
හමාප්ික.
ෙයෙස්ාාෙ ප්රාාමි වරු ණක් ෙුවවේ ජනතාෙ ආරක්ෂා කිරීම හා බලනැන්වීමද ඊ ම ු ුටණලා
වද් පාලන බලය වත්හදා බලන වද් පාලනඥයින් බලනැන්වීමයි.මහජනතාෙවේ
මැදිහත්වීමකින් වහෝ වුවමතකිරීමකින් වතොරෙ වද් පාලනඥයින් සහ පක්ෂ තපවද් යින්
ෙයෙස්ාාෙ සැළසුම් කිරීම වහෝ සංව ෝධනය කිරීම නීතයුවකූලතල වනොෙනො පමණක් වනොෙ
ෙයෙස්ාාවේ ූලලි හර පද්ධතීන්ම එමගින් තල්ලංඝනය රයි. දහනමවෙනි සංව ෝධනය
සම්මත රනත් දින්මවේදීත් වයෝජනා ව රුුව හා විරුද්ධ වූ වද් පිළිබඳෙ මහජනතාෙ වුනවර්
තබමින් සංව ෝධනය පා ව ො ා හදාෙැඩූ පිළිවෙළ ෙයෙස්ාාමයෙ වපකීර්තිමත් සිදුවීමකි.
මහජන නිවයෝජිතයින් පත් ර නැනීම මහජනයා ඇති වෙස්ාාෙ පිළිබඳ වූ සංව ෝධනයන්ද
ඉදිිපපත් ෙන්වන් එම ්රමයම වුවනමනය රමින් නම් වප එය කිසිවසේත් පිළිනත වනොහැ .
වි ල්ප ප්රතිපත්ති වක්න්්රය වමහිදී ඉල්ලා සිටින්වන් ජනතා සහභාගීත්ෙය සහිත විනිවිද
භාෙවයන් යුත් ක්රියාපටිපාටියක් වමහිදී සිදුවිය යුතු බෙත් පාර්ලිවම්න්තු විොදය වපර විසිෙන
සංව ෝධනවේ වෙසාන සැ සුම මහජන පරීක්ෂාෙ විෙෘතෙ තිබිය යුතු බෙත්ය.
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