
 

 Parliament of Sri Lanka  
 

@ParliamentLK 
 

@slparliament  
 

Parliament of Sri Lanka 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
   

                                                                                                        

                                                                              
    

 

 

 

 

           

2022.07.18 

 

පසුබිම් සටහන 

19 සහ 20 පාර්ලිමම්න්තුමේ ම ානවද සිදු මවන්තමන්ත? 

හරියට  දැනගමු! 

 
මෙරට පාර්ලිමේන්තුමෙන්ත ජනාධිපතිෙරමෙකු ම ෝරා ගැනීෙ පිළිබදෙ මීට මපර එක් අද්දැකීෙක් 

තිබුණත් මෙෙර විම ේෂත්ෙෙක් තිමෙනො. මීට මපර 1993 ෙසමර්ල හිටපු ජනාධිපති ආර්ල. මේෙදාස 

ෙහ ාමේ අභාෙෙ නිසා එෙකට ෙැඩබලන ජනාධිපති ඩී.බී විමේුුංග ෙහ ා මේෙදාස 

ජනාධිපතිෙරොමේ ඉතිරි ධුර කාලෙ සදහා මත්රී පත් වුමන්ත ඒකෙතිකෙ එනේ ඡන්තද විෙසීෙක් 

මනාෙැතිෙයි. නමුත් මෙෙර අමේක්ෂකෙන්ත කිහිප මදමනකු ඉදිරිපත් ෙන බෙ දැනටෙත් පෙසා ඇති 

නිසා එමසේ වුෙමහාත් ඡන්තද විෙසීෙක් පැෙැත්ීෙට සිදුෙනො. ඒ අනුෙ එෙ මෙරට පාර්ලිමේන්තු 

ඉතිහාසෙට නෙමු අත්දැකීෙක් ෙනු ඇති. 

 

ධුර කාලෙ අෙසන්ත ීෙට මපර ජනාධිපතිධුරෙ හිසේ වුෙමහාත් පාර්ලිමේන්තුමෙන්ත නෙ 

ජනාධිපතිෙරමෙකු ම ෝරා ගැනීමේ ක්රිො පටිපාටිෙට අදාළ කරුණු දක්ෙලා තිමෙන්තමන්ත ආණ්ඩුක්රෙ 

ෙයෙසේථාමේ සහ  1981 අුංක 2 දරන ජනාධිෙරො ම ෝරා පත්කර ගැනීමේ (විම ේෂ විධිවිධාන) 

පනම යි. මේ අනුෙ මෙහි දක්ො ඇති සිෙලු කටයුු  පිෙෙමරන්ත පිෙෙර එෙ පනමත් දක්ො තිමෙනො. 

 

19 වැනිදා සිදුවන්තමන්ත ම ානවාද? 

 

➢ ජනාධිපතිධුරෙ පුරේපාු ී ඇති බෙ නිමේදනෙ කිරීමේ සිට  පැෙ 48කට (දින මදකකට) 

කින්ත මනාෙන එමෙන්තෙ දින හ කට පසු මනාෙන දිනෙක ෙහමේකේෙරො  විසින්ත 

පාර්ලිමේන්තුමෙන්ත නාෙ මෙෝජනා භාරගනු ලබන දිනෙක් සහ මේලාෙක් නිෙෙ කළ යුුයි.  
 

➢ මේ නිසා 19 ෙැනි අඟහරුොදා උදෑසන 10.00 ට පාර්ලිමේන්තුෙ රැසේී නාෙ මෙෝජනා 

භාරගැනීෙ කළ යුු බෙ ෙහමේකේෙරො සභාෙට පසුගිෙ 16 ෙැනි මසනසුරාදා දන්තො සිටිො.  

 

➢ මේ අනුෙ 19 ෙැනිදා මෙන්ත ෙන්තමන්ත ජනාධිපතිධුරෙ සදහා නාෙ මෙෝජනා භාරගැනීෙ සදහා 

පෙණයි. 

 

➢ නාෙ මෙෝජනා භාරගැනීමේ ක්රිොෙිෙ මෙමහෙෙන නිලධාරිො මහෙත් මත්රීේභාර 

නිලධාරිො ෙ මෙන්ත කටයුු කරන්තමන්ත පාර්ලිමේන්තුමේ ෙහ මේකේෙරොයි. 

 

පාර්ලිමම්න්තුව  

பாராளுமன்றம் 

PARLIAMENT 

සන්තනිමේදන මදපාර්ලතමම්න්තුව/ த ாடர்பாடல்  ிணைக்களம் / Department of Communication 

ශ්රී  ජයවර්ලධනපුර, ම ෝට්මට් /  ஸ்ரீ  ஜயவர் னபுர, ககாட்கட / Sri Jayewardenepura, Kotte 

ෙමේ අුංකෙ 
எனது  இல 
My No. 

ඔමේ අුංකෙ 
உனது இல 
Your No. 

 දුරකථනෙ 
 த ாணலகபசி 
Telephone Nos 

විදුත්  ැපෑල 
மின்னஞ்சல் 

E - Mail 

ෆැක්සේ 
த ாணல நகல் 

Fax 

news@parliament.lk 

2777327 

2777327 / 2777287 

2777100 (Ext: 6654/3201/5304) 
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ජනාධිපති මෙස මේරීපේ වුවමහාේ  ධුරය දැරී ට  ැ ති බවට ිඛිත එ ගේවය  

 ින්ත අවශ්යයි... 

 

➢ පුරේපාු ී තිමබන ජනාධිපති ධුරෙ සඳහා ම ෝරාපත් කර ගනු ලැබීෙට පාර්ලිමේන්තු 

ෙන්තීෙරමෙකු මෙෝජනා කිරීෙට අදහසේ කරන සෑෙ ෙන්තීෙරමෙකුෙ  ො විසින්ත  එමසේ 

මෙෝජනා කිරීෙට අමේක්ෂා කරන ෙන්තීෙරො මත්රී පත්වුමනාත්, ජනාධිපති ධුරමෙහි මසේෙෙ 

කිරීෙට එෙ ෙන්තීෙරො කැෙති බෙට ිඛි  එකඟත්ෙෙ කින්ත ලබාග  යුුයි. එෙ නිසා එහි 

පිටප ක් නාෙ මෙෝජනා භාරගනු ලබන 19 ෙැනිදා ෙහමේකේෙරොට භාර දිෙ යුුයි. 

 

➢ එමෙන්තෙ පුරේපාු ී තිමබන ජනාධිපති ධුරෙ සඳහා ෙේ ෙන්තීෙරමෙකුමේ නෙ මෙෝජනා 

කිරීමේදී ආණ්ඩුක්රෙ ෙයෙසේථාමේ 92 ෙයෙසේථාමේ ජනාධිපතිෙරමෙකු ෙ මෙන්ත ම ෝරා 

පත්කර ගැනීෙට දක්ො ඇති නුසුදුසුකේ පිළිබඳෙ සැලකිිෙත් ීෙත් අ යෙ යයි. 

 

➢ ඒ අනුෙ එදින ෙන්තීෙරමෙක්  ෙහමේකේෙරො අෙ මින්ත  ෙත් ෙන්තීෙරමෙක්ෙ 

ජනාධිපතිධුරෙට මෙෝජනා කළ යුුයි. එමසේ මෙෝජනා කරන මොමහාමත්  ො මෙෝජනා 

කරන ෙන්තීෙරො සභා ගර්ලභෙට පැමිණ සිටීෙ අ යෙ යයි. ඊට පසේමසේ ඒ මෙෝජනාෙ මෙනත් 

ෙන්තීෙරමෙකු විසින්ත සේීර කළ යුුයි.  මේ ගැන ොද විොද කිරීෙට කිසිෙ  අෙසරෙක් නැහැ. 

 

එක්  න්තීවරමයකුමේ න ක් ප ණක් මයෝජනා උමනාේ..?? 

 

ෙේ ආකාරෙකින්ත එක් ෙන්තීෙරමෙකුමේ නෙක් පෙණක් මෙෝජනා කර, සේීර කළමහාත්, එෙ 

ෙන්තීෙරො පුරේපාු ී තිමබන ජනාධිපති ධුරෙ සඳහා පාර්ලිමේන්තුෙ විසින්ත ම ෝරා පත්කරනු ලැබ 

තිමබන බෙ එදිනෙ ෙහමේකේෙරො විසින්ත ප්රකා ෙට පත් කරනො. ඒ අනුෙ ඉක්ෙනින්ත මෙෙ 

කටයුත්  අෙසන්ත මෙනො (1993 දී ඩී.බී විමේුුංග ජනාධිපතිෙරො පත්වුමන්ත මේ ආකාරෙටයි) 

 

20 වැනිදා ම ානවද සිදුවන්තමන්ත? 

 

➢ එක් ෙන්තීෙරෙකුට ෙඩා ෙැඩි මද මනකුමේ නේ මෙෝජනා මකාට සේීර කළමහාත්  නාෙ 

මෙෝජනා  භාර ගැනීමේ මේලාමෙන්ත දින මදකකට  පසුෙ මනාවූ දිනෙක ඡන්තද විෙසීෙ 

පැෙැත්විෙ යුුයි. 

  

➢ ඒ අනුෙ 19 ෙැනිදා නේ මදකක් මහෝ  කිහිපෙක් මෙෝජනා වුෙමහාත් 20 ෙැනිදා මෙන්ත ෙන්තමන්ත 

ඡන්තද විෙසීෙ පෙත්ො ජනාධිපතිෙරො ම ෝරා ගැනීෙටයි. 

 

➢ මෙහිදීත් පාර්ලිමේන්තුමේ ෙහමේකේෙරො මත්රීේභාර නිලධාරිො ෙ මෙන්ත ක්රිො කිරීෙ 

සිදුමෙනො.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Parliament of Sri Lanka  
 

@ParliamentLK 
 

@slparliament  
 

Parliament of Sri Lanka 

 

ඡන්තද වි සී  පැවැේමවන්තමන්ත ම ාමහා ද?  

 

➢ ඡන්තදෙ දීෙ ආරේභ කිරීෙට මපර මත්රීේභාර නිලධාරිො විසින්ත හිසේ ඡන්තද මපට්ටටිෙ මහෝ හිසේ 

ඡන්තද මපට්ටටි ෙන්තීෙරුන්තට මපන්තො ඒොට මුද්රා  ැබීෙ ( සීේ කිරීෙ) සිදුකරනො.  

 

➢ මෙෙ ඡන්තද විෙසීමේදී කථානාෙකෙරොටත්  ඡන්තදෙ ප්රකා  කිරීමේ අයිතිෙ  හිමිීෙත් 

විම ේෂත්ෙෙක්. 

 

➢ මේ අනුෙ ඡන්තදෙ දීෙ ආරේභ කළ විට මත්රීේභාර නිලධාරිො මලස කටයුු කරන 

ෙහමේකේෙරො, කථානාෙකෙරො ඇුළු එක් එක් ෙන්තීෙරොමේ නෙ අඬගසනු ලබනො. 

එවිට එෙ ෙන්තීෙරො මත්රීේභාර නිලධාරිො මේ මේසෙ මෙ  මගාසේ ඡන්තද පත්රිකාෙක් 

ලබාග  යුුයි.  එවිට එෙ ෙන්තීෙරො ඉදිරිමේදීෙ මත්රීේභාර නිලධාරිො ඡන්තද පත්රිකාමේ 

පසුපස  ෙ මුලකුරු සෙග මකටි අත්සන මෙදීෙ සිදු කරනො. 

 

➢ ඉන්තපසු ඡන්තද පත්රිකාෙ ලබාගත් ෙන්තීෙරො සභාගර්ලභමේ ෙැද සකසේ කර ඇති කුටිෙට මගාසේ 

ඡන්තද පත්රිකාෙ ලකුණු මකාට මත්රීේ භාර නිලධාරිොමේ මකටි අත්සන මපමනන මලස නො 

මත්රීේ භාර නිලධාරිොමේ මේසෙ ෙ  ඇති මපට්ටටිෙට දැමිෙ යුුයි.  

 

ඡන්තද පත්රි ාව ෙකුණු  රන්තමන්ත ම ාමහා ද? 
 

➢ එක් ෙන්තීෙරමෙකුට එක් ඡන්තදෙක් පෙණක් හිමි ෙන අ ර ඡන්තදෙ මදන අමේක්ෂකොමේ 

නෙ ඉදිරිමෙන්ත ඇති මකාටුමෙහි  “1” ෙන ඉලක්කෙ මොදා ඡන්තදෙ සළකුණු කළ යුුයි. 

අමේක්ෂකයින්ත කිහිපමදමනක් සිටින විට ෙනාප සළකුණු කිරීෙටද අෙසේථාෙ පෙතී. ඒ අනුෙ 

ඉදිරිපත්ී ඇති අමේක්ෂකෙන්ත ගණන අනුෙ අමනකුත් ඡන්තද අමේක්ෂකෙන්තමේ නේ ඉදිරිමේ 

ඇති මකාටු ුළ  2,3 ආදී මලස ෙනාපෙන්ත අනුපිළිමෙල අනුෙ ලකුණු කිරීෙට පුලුෙන්ත. 

 

අමේක්ෂ යාමේ න   නාපමේ අනුපිළිමවළ 

අ. (අමේක්ෂකොමේ නෙ)  

ආ. (අමේක්ෂකොමේ නෙ)  

ඇ. (අමේක්ෂකොමේ නෙ)  

 

➢ මෙහිදී  ෙන්තීෙරමෙකු අතින්ත අ පසුීෙකින්ත සිදුෙ ඡන්තද පත්රිකාෙක් ලකුණු කිරීෙකදී 

ෙැරදීෙක් සිදුවුෙමහාත් ( පනමත් මෙෙ සදහන්ත ෙන්තමන්ත, ෙන්තීෙරමෙු විසින්ත අනෙධානමෙන්ත 

ඡන්තද පත්රිකාෙක් නරක් කරන ලද්මද් නේ ... ෙනුමෙනුයි) එෙ මත්රීේභාර නිලධාරිොට ආපසු 

දිෙ හැකි අ ර මේ පිළිබඳ මත්රීේභාර නිලධාරිො සෑහීෙකට පත්ෙන්තමන්ත නේ මෙනත් ඡන්තද 

පත්රිකාෙක් ඔහුට දිෙ යුුෙ. එමසේෙ ද එෙ නරක් වූ ඡන්තද පත්රිකාෙ මත්රීේභාර නිලධාරිො විසින්ත 

මනාපොෙෙ අෙලුංගු කළ යුුයි.  

 

➢ නෙ අඬ ගැසූ විට ඡන්තදෙ මනාදුන්ත ෙේ ෙන්තීෙරමෙකුමේ නෙ ඡන්තදෙ දීෙ අෙසන්ත කළයුු 

මෙලාෙට මපර මදෙන ෙරටත් අඬ ගසන අ ර එහිදී ද එෙ ෙන්තීෙරො ඡන්තදෙ මනාදී සිටී නේ 

ඔහු ඡන්තදෙ දීමෙන්ත ෙැළකී සිටිෙ මලස  සලකනො. 

 

 



 

 Parliament of Sri Lanka  
 

@ParliamentLK 
 

@slparliament  
 

Parliament of Sri Lanka 

 

ඡන්තදය ගණන්ත ම ාට ජයග්රාහ යා ප්ර ාශ්යට පේ  රන්තමන්ත ම ාමහා ද? 

ජයග්රහණය සදහා ඡන්තද 113 ක් ෙබා ගත යුුද? 

 

➢ ඡන්තදෙ ප්රකා  කිරීමෙන්ත පසුෙ එක් එක් අමේක්ෂකො මෙනුමෙන්ත සටහන්ත කරනු ලැබූ ෙනාප 

සුංඛ්යාෙ ගණන්ත කිරීෙ සිදුමෙනො. ඡන්තදෙ ගණන්ත කිරීෙ සිදුකරන සේථානෙට ෙේ 

අමේක්ෂකමෙකු පැමිණීෙට කැෙති නේ ඔහුට ඒ සඳහා අෙසේථාෙ හිමිෙන අ ර නැ මහාත් 

 ො නිමෙෝජනෙ කිරීෙට මෙනත් ෙන්තීෙරෙකු එෙ සේථානෙට ෙෑෙට පත්කිරීෙට එෙ 

අමේක්ෂකොට හැකිොෙ පෙතිනො. 

 

➢ මදන ලද වෙංගු ඡන්තද සංඛ්යාමවන්ත මදම න්ත එ  ට වැඩි ඡන්තද සංඛ්යාවක් ෙේ 

අමේක්ෂකමෙකු ලබා ගන්තමන්ත නේ එෙ අමේක්ෂකො ජනාධිපතිධුරෙට ම ෝරා පත් කර ගනු 

ලැබූ බෙ මෙහිදී මත්රීේභාර නිලධාරිො එනේ පාර්ලිමේන්තුමේ ෙහමේකේෙරො මනාපොෙ 

ප්රකා ෙට පත් කරනො.  

 
➢ මදන ලද ෙලුංගු ඡන්තද සුංඛ්යාමෙන්ත මදමකන්ත එකකට ෙැඩි ඡන්තද සුංඛ්යාෙක් කිසිෙ 

අමේක්ෂකෙකු ලබා මනාෙැතිනේ මෙෙ කටයුු ටිකක් දීර්ලඝ මෙනො. එවිට අුෙ ඡන්තද 

සුංඛ්ාෙක් ගත් අමේක්ෂකො  රගමෙන්ත ඉෙත් කරනො. එමසේ  රගමෙන්ත ඉෙත් කළ 

අමේක්ෂකොට පළමු ෙනාපෙ මලස ඡන්තදෙ දුන්ත එක් එක් ෙන්තීෙරොමේ   ෙ මදෙන 

ෙනාපෙ ඇති නේ ඒො අදාළ අමේක්ෂකොට එකු කිරීෙ සිදුමෙනො. 

 

➢ එමසේ සිදුමකාටත් කිසිෙ අමේක්ෂකමෙකු ෙලුංගු ඡන්තද සුංඛ්යාමෙන්ත  මදමකන්ත එකකට ෙැඩි 

සුංඛ්යාෙක් ලබා මගන මනාෙැති නේ එක් එක් ගණනෙ කිරීෙකදී අෙෙ ෙනාප සුංඛ්යාෙක් ගත් 

අමේක්ෂකො  රගමෙන්ත ඉෙත් කරමින්ත මදෙන, ම ෙන... ෙනාදී ෙ මෙන්ත ෙනාප ඉතිරි 

අමේක්ෂකෙන්තට එකු කරමින්ත ඡන්තදෙ ගණන්ත කිරීෙ සිදුමෙනො. 

 

➢ එමසේ සිදුමකාටත් කිසිෙ අමේක්ෂකමෙකු ෙලුංගු ඡන්තද සුංඛ්යාමෙන්ත මදමකන්ත එකක් ලබා 

මගන මනාෙැති නේ ඉහ  පරිදි ගණන්ත කිරීෙ අෙසානමේ බහු ර ඡන්තද සුංඛ්යාෙක් ගත් 

අමේක්ෂකො ජනාධිපති ධුරෙට ම ෝරා පත් කර ගත් බෙ මත්රීේ භාර නිලධාරිො විසින්ත 

ප්රකා ෙට පත් කරනො.  

 

➢ එමසේෙ අමේක්ෂකෙන්ත මදමදමනකු මහෝ කිහිපමදමනකු අ ර ඡන්තද සොන වූ විට මත්රීේ භාර 

නිලධාරිොමේ පරෙ අභිෙ ෙ පරිදි කුසපත් ඇදීෙක් සිදු මේ. 

 

➢ එමසේෙ ජනාධිපතිෙරො ම ෝරා ගැනීමේ සිට දින ුනක් ඇුළ  අමේක්ෂකොමේ නෙ 

ෙහමේකේෙරො විසින්ත ගැසට්ට පත්රමේ පළ කළ යුුයි. 

 

 

 

-------------------------------------- 

 


