20 වන ආණ්ඩුක්රැම  වයපව්ථා ්ශෝධ නන
ෘරනු ඇත

නව ෝශධා නන ්ශ්ථෘතිය ්  ිර්මම  ය

ෘැබිනට් අනුම ැිය ්තුට් . ම න්ත්රී් රර සීම  කිරීම  සුළු ා් ෂ ිරෝ
ෘරනු ඇත

ජන සීම 

ම න්ත්රී් ්ශඛ්යප ව ඉහළ නැශවිම කින් ෝතොරව කුඩ ෝශධා නන ිරෝ
ෝනොහැකි .

තහවුරු ෘළ

ජන

20 වන ආණ්ඩුක්රුම වතව්ථා ්ශෝධ නනට ැබිනන්  මණ්ලයෝ නුමමබියට යබීමම ිළිබද
ැබෝ ේ ්ශවින නට ්තු ප්රඛැ ධ ැමු. එෝ්ේ නුත් ප ර්ලිෝේන්තුෝේ මන්ත්රීඅධූර ම ්ශයත ව 225 ක්
ෝය් තද ගනිමින් ්හ ෝක්වය ඡන් ෝැෝ ඨ ධ 125 ැ සීම කිරීම සුඵ ෝේධප යන පක්ෂ ් හ
ඇිය ඉල ැල නහුම බමීම ෝහේතු වුම ඇත. ු්ථලිේ හ ඉන්දීට ්ේභවටක් ්හිත ෝ මළ ප්රඛජා ව
, ජානත විුක්ිය ෝපමුණ හ ජා ියැ ෝහළ උරුමට වබනි ෝේධප යන පක්ෂවය
ෝමට ඉත
නහිතැම ෝය් දයප ුම ඇත්ෝත්ට.
ෝක්වය හ ්ම ුමප ියැ ක්රුම මි්ර  ූ  මබියවමණ ක්රුමටක් ් හ ැබිනන්  නුමමබියට යබීමම ෝමම
ෝේධප යන ්ශ්ථැෘියට ෝවන්ථ කිරීම ් හ ූ  පළු ිළටවම ෝේ. එට දිගු ැළක් ෝමම ජානත ව
ඉල්ය සිටි ෝවන්
ෝේ. නුත් ෝමම සිටලු ෝේධප යන පක්ෂ ්හ ැණ්ල ටේ හි
නිෝට ජානටක් ප ර්ලිෝේන්තුව තුය තහවුරු කිරීම ් හ ප ර්ලිෝේන්තු මන්ත්රීඅ ්ශයත ව 225 ැ
ම්  ෝේ පවත්ව ගබනීම කිසිෝය්කින් ෝහ ප්රඛම ණවත් ෝනොෝේ. මබියවමණ ක්රුමෝ ්ශෝධ නන
ිළිබද පයු ලිටවිල්ය ්ැ්ථ කිරීෝේ දී පව මන්ත්රීඅ ධූර ම ්ශයත ව 234 ෝහ 235 ෝය් ් හන් ූ ෝේ
එදබවිනි.
ු්ථලිේ ප්රඛජා ව, උතුරු නබෝගනහිරින් ිළ ෝ මළ ජා ියැයින්, ජාවිෝප, ජා ෝහඋ වබනි
දි්ථත්රිලක්ැට රාම විසිරු ස ් ම කතැත්වට ්හිත ැණ්ල ටේ හි නිෝට ජානට තහවුරු කිරීම එට
නනිව ර්ට ූ  ෝැොන්ෝේසිටකි. මන්ත්රීඅ ්ශයත ව ඉහළ නබශමකමකින් ෝතොමව ැ න්ත නිෝට ජානට
ඉහළ නබශමකම සිදු කිරීම නපහසුට.
එජා ප න ටැ නගමබිය මනිල් වික්රුමසිශහ මහත විසින් ැබිනන්  මණ්ලයට ඉදිරිපත් ැමුම යබබූ
ෝැෝ ඨ ධ 125 ක් හ මන්ත්රීඅ ධූර ම 225 ක් ක්රුමට විසින් ප්රඛන න නර්ුද තුනක් ඇිය ැමයි.
1. ෝැෝ ඨ ධ 125 ැ සීම නිර්ණට කිරීම ් හ ඉත විධ ය ැ යටක් නවධතමකම
2. සුළු ජා ියැ නිෝට ජානට තහවුරු කිරීම ් හ ප්රඛම ණවත් දහු ආ්න ්ථා නට ැළ
ෝනොහබකිමකම
3. උතුරු නබෝගනහිම පළ ත් හි සිශහය නිෝට ජානට (වේනිට ව, ෝ්ේරුවිය හ නේප ම
වබනි) ෝ්ේම උතුරු නබෝගනහිරින් ිළ ෝ මළ ු්ථලිේ නිෝට ජානට ෝැෝ ඨ ධ
ම්  මින් තහවුරු ැළ ෝනොහබකිමකම එට ප්රඛන නම ෝහේතු ෝේ.

මබියවමණ ැයමණ ැමණට ් හ න ත් භ විත වන මබියවමණ ෝැෝ ඨ ධ 160 ්හ මන්ත්රීඅ ධූර ම
168 ැ ක්රුමෝේ ට ්ැ්ථ ැමුම යබබූෝේ 70 ධැෝ ට. ට ත් විකතත ්මෝ සි ඒ ක්ව පබවිය
්ෑම සීම නිර්ණට ෝැොමිෂන් ්භ වක් විසින්ම ෝමම ෝැෝ ඨ ධ ්ශයත ව වබ ක ැම ඇත. ඊෝ
ැබිනන්  මණ්ලයෝ ්ේමත ූ  ෝට ජාන ව ක්රි්ට ත්මැ කිරීම නේ න පවත්න 160 ක් ූ 
ෝැෝ ඨ ධ ්ශයත ව 115 – 118 ක්ව නඩු කිරීම සිදු ෝේ. (නවම වධෝටන් දහු ආ්න 9 ක් ඇිය
කිරීම ් හ ඉල තබිනට යුතු දබවිනි) ෝවනත් වචනෝටන් කිවෝහොත් ෝමම ෝට ජාන ව ෝගන එන
එජා පට පව සිට ආ්න ්ශවින ටැවරුන් 40 - 45 ක් ඉවත් කිරීම සිදුෝේ. දි්ථත්රිලක්ැ ම්  මින්
දදුල්ෝල් ඇිය ආ්න 9 ආ්න 6 ක්ව නඩු වන්ෝන්ට. ග ල්ෝල් ආ්න 3 ක්, ම තම ආ්න 2 ක්,
කුරුණෑගය ආ්න 3 ෝහ 4 ක් නඩු කිරීම සිදුවන්ෝන්ට. ැෑගල්ය, මත්නරාම, නුමම නරාම,
ැලුතම දි්ථත්රිලක්ැ වලින් ආ්න 2-4 ක්ව මැ බමීම සිදුෝේ. ට පනෝ ආ්න 11 ැ ්ශයත ව
ආ්න 5 ෝහ 6 ක්ව නඩු කිරීම සිදුවුම ඇත. දිවයිෝන් ආ්න ්ශයත ව 10-15 කින් නඩු කිරීම
ප්රඛධථණටක් ෝනොවන නුත් 35 කින් නඩු කිරීම එැග විට හබකි තත්වටක් ෝනොෝේ.
ැබිනන්  මණ්ලයට විසින් මබියවමණ ක්රුමෝ ්ශෝධ නන ් හ ්ේමත ැම ගත් ෝට ජාන ව
වල ත් ජානත ව දී කිරීම ් හ මබදිහත්මකම ප ර්ලිෝේන්තුව නිෝට ජානට ැමන ්හ ෝනොැමන
ෝේධප යන පක්ෂ පමණක් ෝනොව සිවිල් ්ශවින න හ රාමවබසි ැණ්ල ටේ වය වගකීමකි.
එෝ්ේ ෝනොවන්ෝන් නේ, 20 වන ්ශෝධ නනට ප ර්ලිෝේන්තුෝේ දී ප්රඛියක්ෝෂේපමකෝේ නව නම ම
ගබනීම ත්, වත්මන් නන්ත දුෂිත මන ප ක්රුමට න පවත්න ආැ මෝටන්ම පවත්ව ගබනීම ත් සිදු
විට හබකිට.
න.ෝපො.්. ් .ෝප. ්මත් නබිය මන්ත්රීඅවරුන් 94 ක් ්හිත, උ්්ථ ෝපළ ්මත් නබිය මන්ත්රීඅවරුන් 142
ක් ්හිත, ැ න්ත නිෝට ජානට 5% ක් වත් ෝනොමබිය ප ර්ලිෝේන්තුවක් නබවත ඇියමකම වයක්ව
ගබනීම ් හ ්බමෝේ නිෝට ජානට තහවුරු ෝැෝමන මබියවමණ ්ශෝධ නනටක් ැම ැබිනන් 
ෝට ජාන ව වර්නනට විට යුතු දව ැබෝ ේ ්ශවින නට බ කව නවන මණට ැමයි.
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