20 වන සංශ ෝධනය

‘ද්විත්ව ඡන්දය‘ සහ ආසන 255 ක් සමග ඉදිරියට යාම මිස අතහැර දැමීම
විසඳුමක් නනොනේ
20 වන ආණ්ඩුක්රේම  වයැවසථා සංශ ෝධනශ ුල්  ශ් ණයශය්  ශයෝනන ළ රිදි  ුඩා 
ශේ ර ලන රක්ෂවල අයිතී්  ආරක්ෂ ළරමි්  ම ැතිවරය ක්රේම ය සංශ ෝධනය ිරීමම  ැැර
සංශ ෝධන අතැැර දැමීම  විසදුම ක් ශනොවන බව ළැශ ේ සංවිධ නශ විධ යළ අධයැක්ෂ කීර්ති
ශත් නශළෝ්  ම ැත රවසයි.
ේවිත්ව ඡ් ද ක්රේම ය 20 වන වයැවසථා සංශ ෝධනය යැරත් අයය කළු  ිරීමම ක් බව
රැැැි ලියි. නුලත්, කය උරක්රේම ීලලි ා විතයළ ඇති ඉා  අවම  ළරමි්  ක්රි්ය ත්ම ළ ළ තුු ව
තිශේ. 20 විරුේධවන ළණ්ා  යම් ඒ විශරෝධය ම ු  ළර් ශ්  රනි්  වික්රේම ිංංැ ම ැත ශ
ශයෝනන වක් අනුව ළප්ර දු ළරනු ලැබූ සංශ ෝධනය මිස සැම ශ අයිතී්  සුරක්ෂිතවල ුල් 
ශයෝනන ව ශනොවන බව අර ව ැ යත තුු යි. යැයි ද ශත් නශළෝ්  ම ැත රැවසීය.
ඒ ම ැත ශම් බව රැවසුශේ ඊශ (22) ශළො ඹ රදනම් ආයතනශ දී ‘ේවිත්ව ඡ් ද ක්රේම ය‘
පිළිබද ශේ ර ලන රක්ෂ සම ය රැවැති ස ළච්ඡ වළ දී ය. ප්රයන ත් ්ර්ව දී නනත ශරරුලය,
න තිළ ශැ උරුම ය, අහිල ඉලංශ ම ක්ළ්  ශළෝ ග්රොසථ (ඒසීකම්සී) ඇු ඵ ේවිත්ව ඡ් ද
රත්රි ළ ව යැන උන් දුවක් දක්වන රක්ෂ 14 ක් සැා ගි විය.
20 වන සංශ ෝධශ ුල්  ශයෝනන ව ම ගි්  ුඩා  ශේ ර ලන රක්ෂ, ුලසථලිම් - ශදම  - ිංංැල
නන ශළො සථවල ිරිංදු අස ධ රයයක් ිංදු ව් ශ්  නෑ. ඔවු් ශ නිශයෝනනය ඉැ
නැංශවනව . ය රනශ අද වන වි ළප්ර දු වී ඇති ම ැතිවරය ශළොට්ඨ යයන ඉැ නංව
යැනීම  ඇති කළම  විළ් රය ද කයයි. බහු ආසන, නව ශක්වල ඡ් ද ශළොට්ඨ ය ශත්
උා ර වු  ළම්ළරු ප්රයන ව ස ධ රය නිශයෝනනයක් කම ගි්  ඇතිශවනව . නුලත් අද
ළැබිනට් ම ණ්ා ලය ම ගි්  ළප්ර දු ළරන ලද ශයෝනන ව නිස 20 වන සංශ ෝධනය
ක්රි්ය ත්ම ළ ශනොළ තුු  තත්වයළ රත් ශවල තිශබනව . අපි ැැශම ෝම  ද් නව යැසට්
ම ගි්  ප්රයළ ය රත් ූ  ශයෝනන ශේ අඩුර ඩු තිශබන බව. කම  අඩුර ඩු ඉවත් ළර යැනීම 
රැසු ම  ර්යයක් තම යි 20 වන සංශ ෝධනශ ුල්  ශයෝනන ව ක්රි්ය ත්ම ළ ිරීමම  සැ ේවිත්ව
ඡ් දය ැදුය ව දීම . ේවිත්ව ඡ් දශ දී උරක්රේම ීලලි ා විතය්  ිංදු විය ැැිරයි. ඒව වලක්ව
යැනීම  ශළශරහි අවධ නය ශයොුල විය තුු යි.
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