එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් පාර්ලිමේන්ුවට ජාතික ලැයිසතුමවන් සිදුකිරීමට
මයෝජිත පත්කිරීමමහි ආණ්ඩුක්රම වයවසතථානුකූල භාවය පිළිබඳව වූ විකල්ප
ප්රතිපත්ති මක්න්රමේ ප්රකාශය
2020 ජනවාරි 24 වැනිදා: ආචාර්ය ජයම්පති වික්රමරත්න මහතාගේ ඉල්ලාඅස්වීම මගින් පුරප්පාඩු වූ
පාර්ිගම්න්ුගේ ජාතික ලැයිස්වු ආස්නය පිරීම ස්ඳහා ස්මන් රත්නප්රිය මහතා නම් කිරීමට එක්ස්ත් ජාතික
පක්ෂය අදහස්ව කරන බවට පලවූ මාධ්ය වාර්තාවන් පිළිබඳව විකල්ප ප්රතිපත්ති ගක්න්රය තම ස්ැලකිිමත්භාවය
පලගකාට සිටී. 2015 අග ෝස්වු මස් 17 වැනිදා පැවැත්ුණු පාර්ිගම්න්ු මැතිවරණගේ දී ආණ්ඩඩුක්රම
වයවස්වථාගේ 99 (අ) වයවස්වථාව ප්රකාරව (“ජාතික ලැයිස්වු”) ගත්රී පත්ීමට සුදුසුකම් ලබා ඇතැයි එක්ස්ත්
ජාතික පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පුද් ල ලැයිස්වුවට රත්නප්රිය මහතාගේ නම ඇුලත් ගනාවූ බව
විකල්ප ප්රතිපත්ති ගක්න්රය ස්ැලකිල්ලට නී.
ගම් පිළිබඳව විකල්ප ප්රතිපත්ති ගක්න්රගේ ස්වථාවරය වනුගේ ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්වථාව ප්රකාරව අදාළ පක්ෂගේ
යම්කිසි දිස්වික්කයක් ස්ඳහා වන නාමගයෝජනා පත්රයක ගහෝ එගස්ව නැතිනම් ජාතික ලයිස්වුගේ නම ඇුලත්
ගකාටඇති පුද් ලයකු පමණක් එබඳු පුරප්පාඩුවක් පිරීම ස්ඳහා සුදුසුකම් ලබන බවයි. විකල්ප ප්රතිපත්ති
ගක්න්රය විසින් දිගින් දි ටම ගමම ස්වථාවරය මත පිහිටා කටයුුගකාට ඇති අතර මීට ගපර ගමබඳු පත්ීම්
සිදුකල අවස්වථා ණනාවකදී ඒවා අධිකරණගේ දී අභිගයෝ යට ලක්කිරීම ඇුළුව තම ස්ැලකිිමත්භාවය
පළකිරීම සිදුකර ඇත.
එක්ස්ත් ජාතික පක්ෂය, එක්ස්ත් ජනතා නිදහස්ව ස්න්ධ්ානය / ගපාදුජන එක්ස්ත් ගපරමුණ යන පක්ෂ ස්හ
ස්න්ධ්ානයන් විසින් මීට ගපර අවස්වථාවන් හීදී පාර්ිගම්න්ුවට මීට ස්මාන පත්ීම් සිදුකර ඇතිබව විකල්ප
ප්රතිපත්ති ගක්න්රය ස්ැලකිල්ලට නී. ගමම පක්ෂයන් විසින් තම පක්ෂගේ “ඕනෑම ස්ාමාජිකගයකු” ගමගස්ව
පුරප්පාඩු පිරීම ස්ඳහා පත්කිරීමට ඉඩකඩ ස්ලස්න1981 අංක 1 දරන පාර්ිගම්න්ු මැතිවරණ පනගත් 64 (5)
ව න්තිගයහි ආවරණය ලබමින් ගමම පත්ීම් සිදුකරන බව ගපගන්. පාර්ිගම්න්ු මැතිවරණ පනගත් එකී
ප්රතිපාදනය මගින් ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්වථාගේ පැහැදිි ස්හ කිසිඳු වයාකූලත්වයක් ගනාමැති ප්රතිපාදනයන්,
විග වෂගයන් 99(අ) වයවස්වථාව ස්හ 101 (ඌ) වයවස්වථාව, උල්ලංඝනය ගකගරන බව විකල්ප ප්රතිපත්ති
ගක්න්රය කියාසිටී. මීට අමතරව ගද් පාලන පක්ෂයක, අදාළ මැතිවරණගේදී නාමගයෝජනා කරනු ගනාලැබූ,
“ඕනෑම ස්ාමාජිකගයකු” පත්කිරීගම් එකී භාවිතය මගින් ජනතාවගේ පරමාධිපතයගයහි ගකාටස්ක් වන
ජනතාවගේ ඡන්ද බලය උල්ලංඝනයගේ. ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්වථාව විසින් ප්රකා කර ඇති පරිදී ජනරජගයහි
පරමාධිපතයය ජනතාව ස්ුනම් ගද් පාලන පක්ෂයක් විසින් පාර්ිගම්න්ුවට පත්කිරීමට අදහස්වකරන
අයවලුන් කුරුන්ද යන්න මහා මැතිවරණයකට ගපර ජනතාව විසින් දැන සිටිය යුුය.
පාර්ිගම්න්ුගේ ඇතිවන එවැනි පුරප්පාඩු පිරීම ස්ඳහා තමන් කැමති ඕනෑම අගයකු පත්කිරීමට ගද් පාලන
පක්ෂ වලට ඉඩදීගමන් ජනතාවගේ ඡන්ද බලගයහි වටිනාකම හානියට ලක්වන අතර ගද් පාලන පක්ෂයන් හී
නායකත්වය ස්ු බලය අත්තගනෝමතිකගලස් ඉහල නැංීමක්ද එමගින් සිදුගේ. එබැවින් විකල්ප ප්රතිපත්ති
ගක්න්රය එක්ස්ත් ජාතික පක්ෂගයන් හා අගනකුත් සියලු ගද් පාලන පක්ෂ වින් ඉල්ලා සිටින්ගන් ආණ්ඩඩුක්රම
වයවස්වථාගේ ප්රතිපාදනයන්හට හා ජනතාවගේ ඡන්ද බලයට රුකරමින් ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්වථාගේ 99 (අ)
වයවස්වථාවට අනුකූලව එගස්ව නම්කරනු ලැබීමට අයිතියක් ඇති පුද් ලගයකු පමණක් එවැනි පුරප්පාඩු පිරීම
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ස්ඳහා නම්කරන ගලස්ය. එගස්වම පාර්ිගම්න්ුව නිගයෝජනයකරන සියලුම ගද් පාලන පක්ෂ වින්ද අප
ඉල්ලා සිටින්ගන් පාර්ිගම්න්ු මැතිවරණ පනගතහි 64 (5) ව න්තිය, ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්වථාගේ 99 (අ)
වයවස්වථාව ස්හ 101 (ඌ) වයවස්වථාව ස්ම
ැලගපන ගස්ව ස්ංග ෝධ්නය කිරීමට පියවර න්නා ගලස්ය.
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