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විසිඑක්වෙනි ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථා සංශ ෝධනය
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව සංශ ෝධනය කිරීම
සදහා වූ පනත් යකටුම්පතකි.
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජශේ පාර්ලිශේන්ත්රුව විසින්ත්ර යමයසේ පනවනු ලැශේ.
1. ශමම පනත විසිඑක්වෙනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශලස හදුන්ත්රවනු ලැයේ.

ලුහුඬු නාමය

2. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 12 වන වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවස්ථාවට පසුව පහත
සදහන්ත්ර අනු වයවස්ථාව එකතු කිරීම මගින්ත්ර සංය ෝධනය කරණු ලැයේ.
(1)අ. සෑම තැනැත්යතකුටම ජීවත්ීයම් සහ පුද්ගලික නිදහයසේ අයිතිය ඇත්යත් ය.
3. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ VIIඅ පරිච්යේදය ඉවත්කර පහත සදහන්ත්ර පරිච්යේදය ආයද්
කිරීම මගින්ත්ර සංශ ෝධනය කරනු ලැශේ.

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික
ජනරජයේ ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථායේ VIIඅ
පරිච්යේදය
සංය ෝධනය කිරීම

VIIඅ පරිච්වේදය
ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථා සභාෙ
41අ. (1) පහත දැක්යවන සාමාජිකන්ත්රයගන්ත්ර සමන්ත්රිත වන (යම් පරිච්යේදයේ “සභාව”
යනුයවන්ත්ර සඳහන්ත්ර කරනු ලබන) ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභාවක් තිබිය යුත්යත් ය. :(අ)

අග්රාමාතයවරයා;

(ආ) කථානායකවරයා;
(ඇ) පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ ිරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයා;
(ඈ) ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර පත්කරනු ලැබිය යුතු එක් පාර්ලලියම්න්ත්රතු මන්ත්රීවරයයක්;
(ඉ)

(i) අග්රාමාතයවරයා සහ ිරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයා යන යදයදනායේ
නාම යයෝජනා කිරීම මත පාර්ලලියම්න්ත්රතු මන්ත්රීවරයන්ත්ර යදයදයනක්,

ම

(ii) ශ්රී ලංකා වෘත්තියයේදීන්ත්රයේ සංගමය ිසින්ත්ර නම් කරණු ලබන
වෘත්තියයේදියකු,

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා
සභාව
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(iii) ශ්රී ලංකා වාණිජ සභාව ිසින්ත්ර නම් කරණු ලබන තැනැත්තකු,
(iv) ි ේව ිදයාල යකාමිෂන්ත්ර සභාව මගින්ත්ර නම් කරණු ලබන රාජය ි ේව
ිදයාලයක මහාචාර්ලයවරයකු ද,
ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර පත් කරනු ලැබිය යුතු වූ ද; සහ
(ඊ)

අග්රාමාතයවරයා සහ ිරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයා අයත් යද් පාලන පක්ෂ
යහෝ සේවාධීන කණ්ඩඩායම් යහෝ යනාවන පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ නියයෝජනය ඇති
අයනකුත් යද් පාලන පක්ෂ වල සහ සේවාධින කණ්ඩඩායම් වල පාර්ලලියම්න්ත්රතු
මන්ත්රීවරයන්ත්රයේ බහුතරයේ එකඟත්වය මත නාම යයෝජනා යකාට
ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර පත් කරනු ලබන එක් පාර්ලලියම්න්ත්රතු මන්ත්රීවරයයක්.

(උ) ඉහත (ඉ)(iv) යේදය යටයත් නම් කළ යුතු රාජය ි ේව ිදයාලයක
මහාචාර්ලයවරයකු රාජය ි ේව ිදයාලවල උපකුලපතිවරුන්ත්ර ිමසා ඔවුන්ත්ර අතර
එකගතාවයක් යනාමැති ිටක ි ේව ිදයාල යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සභාපති ිසින්ත්ර
රාජය ි ේව ිදයාලවල උපකුලපතිවරුන්ත්රයේ බහුතර ජන්ත්රදයයන්ත්ර යතෝරා පත්
කරගනු ලබන මහාචාර්ලයවරයකු නම් කළ යුතුය.
(2) කථානායකවරයා සභායේ සභාපතිවරයා ිය යුත්යත් ය.
(3) යම් වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථායේ (ඉ) යේදය යහෝ (ඊ) යේදය
යටයත් වන පත්කිරීම් සඳහා වූ නාම යයෝජනා, ඒ නාම යයෝජනා කිරීයම් අව යතාවය
පැන නගින කවර යහෝ අවසේථාවන්ත්ර හි දී සිදු කිරීමට වගබලා ගැනීම කථානායකවරයායේ
කාර්ලයය වන්ත්රයන්ත්ර ය.
(4) යම් වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථායේ (ඉ) යේදයේ සඳහන්ත්ර තැනැත්තන්ත්ර
පසේ යදනා නම් කිරීයම් දී අග්රාමාතයවරයා සහ ිරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයා ිසින්ත්ර
වෘත්ීය සහ සමාජීය ිිධත්වය ඇතුළු ව ශ්රී ලාංකීය සමාජයේ බහුතත්ත්ව ලක්ෂණය
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායවන්ත්ර පිළිබිඹු වන බව සහතික ීම පිණිස, පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ
නියයෝජනය වන යද් පාලන පක්ෂ සහ සේවාධීන කණ්ඩඩායම් වල නායකයන්ත්ර ිමසිය
යුත්යත් ය.
(5) යම් වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථායේ (ඉ) යේදය යටයත් පත් කරනු
ලබන්ත්රනා වූ ද, පාර්ලලියම්න්ත්රතු මන්ත්රීවරයන්ත්ර යනාවන්ත්රනා වූ ද, තැනැත්තන්ත්ර
ිශිෂේටත්වයයන්ත්ර හා අවංක භාවයයන්ත්ර යුත්, යපාදු වෘත්ීය ජීිතයේ දී කීර්ලතිය ලත්, කිසිදු
යද් පාලන පක්ෂයක සාමාජිකයන්ත්ර යනාවන තැනැත්තන්ත්ර ිය යුතු අතර ඔවුන්ත්ර නම්
කරනු ලැබීම පාර්ලලියම්න්ත්රතුව ිසින්ත්ර අනුමත කරනු ලැබිය යුත්යත් ය.
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(6) යම් වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථායේ (ඉ) සහ (ඊ) යේද යටයත් කරන
ලද නාම යයෝජනා නි ේිත ව දක්වමින්ත්ර ලිඛිත දැනුම් දීමක් ජනාධිපතිවරයා යවත ලැබී
දින දහහතරක් ඇතුළත ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර ඒ අව ය පත්කිරීම් කරනු ලැබිය යුත්යත්
ය. එකී දින දහහතරක කාල පරිච්යේදය ඇතුළත අව ය පත්කිරීම් කිරීමට
ජනාධිපතිවරයා අයපායහාසත් වන ියටක, නාම යයෝජිත තැනැත්තන්ත්ර, එකී කාල
පරිච්යේදය අවසන්ත්ර වූ දින සිට බලපවත්වන පරිදි සභායේ සාමාජිකයන්ත්ර යලස පත් කරනු
ලැබූ යලස සලකනු ලැබිය යුතු ය.
(7) (අ) ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ 64 වන වයවසේථායේ (2) වන අනු වයවසේථායේ
කවර ිධිිධානයක් තිබුණ ද, පාර්ලලියම්න්ත්රතුව ිසුරුවා හරිනු ලැබූ ිටක, ඉහත කී
වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථාව යටයත් පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ මන්ත්රීවරයකු
කථානායකවරයා ව යයන්ත්ර යතෝරාපත්කර ගන්ත්රනා යතක්, ඒ දක්වා සිටි කථානායකවරයා
සභායේ සාමාජිකයකු යලස තවදුරටත් ධුරය දැරිය යුත්යත් ය.
(ආ) පාර්ලලියම්න්ත්රතුව ිසුරුවා හරිනු ලැබුව ද, අග්රාමාතයවරයා, ිරුද්ධ පක්ෂයේ
නායකවරයා සහ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ සාමාජිකයන්ත්ර වන පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ
මන්ත්රීවරයන්ත්ර එකී ිසුරුවා හැරීමට පසුව පවත්වනු ලබන මහමැතිවරණයට ඉක්බිති ව
අවසේථායවෝිත පරිදි අග්රාමාතයවරයා යලස පත් කරනු ලබන යතක් යහෝ
පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ ිරුද්ධ පක්ෂයේ නායකයා යලස පිළිගනු ලබන යතක් යහෝ යම්
පාර්ලලියම්න්ත්රතු මන්ත්රීවරයන්ත්ර සංඛ්යාවක් (1) වන අනු වයවසේථායේ (ඈ), (ඉ) යහෝ (ඊ) යේද
යටයත් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ සාමාජිකයන්ත්ර යලස තවදුරටත් ධුර දැරිය යුත්තාහ.
(8) යම් වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේවසේථායේ (ඈ) යේදය, (ඉ) යේදය සහ
(ඊ) යේදය යටයත් පත් කරන ලද සභායේ සෑම සාමාජිකයකු ම ිසින්ත්ර ජනාධිපතිවරයා
අමතා යවන ලිපියක් මගින්ත්ර ඔහුයේ ධුරයයන්ත්ර කලින්ත්ර ඉල්ලා අසේවුවයහාත් යහෝ ඔහුට තම
ධුරයේ කටයුතු තවදුරටත් කරයගන යාමට යනාහැකි ාරීරික යහෝ මානසික
අ ක්නුතාවයකට පත්ව ඇති බවට අග්රාමාතයවරයා සහ ිරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයා
යන යදයදනා ම මතයක් ඇති කරගන්ත්රනා අවසේථාවක ඒ මත ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර
ධුරයයන්ත්ර ඉවත් කරනු ලැබුවයහාත් යහෝ චරිත දූෂණ වරදක් සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර යම්
අධිකරණයක් ිසින්ත්ර ඔහු වරදකරු කරනු ලැබුවයහාත් යහෝ ඔහු ිෂයයහි ප්රජා අ ක්නුතා
නියම කිරීයම් යයෝජනා සම්මතයක් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ 81 වන වයවසේථාවට
අනුකූල ව සම්මත කරනු ලැබ ඇත්නම් යහෝ 41ඉ වයවසේථායේ (7) වන අනු වයවසේථාව
යටයත් ඔහු සිය ධුරය හැර ගියාක් යසේ සලකනු ලබන්ත්රයන්ත්ර නම් යහෝ මිස, එවැනි
සාමාජිකයකු ව යයන්ත්ර ඔහු පත්කරනු ලැබූ දින සිට අවුරුදු තුනක කාලයක් ධුරය දැරිය
යුත්යත් ය.
(9) යම් වයවසේථායේ (1) අනු වයවසේථායේ (ඈ) යේදය, (ඉ) යේදය යහෝ (ඊ) යේදය
යටයත් පත් කරන ලද සාමාජිකයන්ත්ර අතර පුරප්පාුවක් ඇති වූ ිටක, එම පුරප්පාුව
ඇතිීයම් දින සිට දින දහහතරක් ඇතුළත, ඉහත සඳහන්ත්ර යේදයන්ත්රහි ිධිිධාන
සැලකිල්ලට ගනිමින්ත්ර, ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර ඒ සාමාජිකයා යවනුවට අනුප්රාප්ත ීම
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පිණිස යවනත් තැනැත්තකු පත් කරනු ලැබිය යුත්යත් ය. එයසේ පත් කරනු ලැබූ යම්
තැනැත්යතක්, ඔහු අනුප්රාප්ත වන්ත්රයන්ත්ර යම් සාමාජිකයකු යවනුවට ද ඒ සාමාජිකයායේ
ධුර කාලයයන්ත්ර යනායගී ඉතිරිව තියබන යකාටස සඳහා ධුරය දැරිය යුත්යත් ය.
(10) යම් වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථායේ (ඈ) යේදය, (ඉ) යේදය යහෝ
(ඊ) යේදය යටයත් පත් කරන ලද සාමාජිකයකු, එම යේද යටයත් නැවත පත් කරනු
ලැබීමට සුදුසේයසක් යනාවන්ත්රයන්ත්ර ය.
(11) යම් වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථායේ (ඈ) යේදය, (ඉ) යේදය සහ (ඊ)
යේදය යටයත් ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර කරනු ලබන පත්ීම් කථානායකවරයාට දැනුම් දිය
යුත්යත් ය.
41ආ. (1) යම් වයවසේථායේ උපයල්ඛ්නයේ නි ේිත ව සඳහන්ත්ර යම් යකාමිෂන්ත්ර
සභාවක සභාපතිවරයා යලස යහෝ සාමාජිකයකු යලස යහෝ ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර
තැනැත්තකු පත් කිරීම සභායේ නිර්ලයද් ය මත හැර යනාකරනු ලැබිය යුත්යත් ය.
(2) යම් වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථායේ ිධිිධාන, එකී යම් යකාමිෂන්ත්ර
සභාවක සභාපතිවරයා යලස යහෝ සාමාජිකයකු යලස වැඩ බැලීම සඳහා පත් කරනු
ලැබූ යම් තැනැත්යතකු සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර ද අදාළ ිය යුත්යත් ය.
(3) යම් වයවසේථායේ උපයල්ඛ්නයේ නි ේිත ව සඳහන්ත්ර යකාමිෂන්ත්ර සභා වල
සභාපතිවරුන්ත්ර යලස යහෝ සාමාජිකයන්ත්ර යලස පත් කිරීම සඳහා අවසේථාව එලයෙන කවර
යහෝ ිටක එයසේ පත් කරනු ලැබිය යුතු නිසි සහ යයෝගය තැනැත්තන්ත්ර ජනාධිපතිවරයා
යවත නිර්ලයද් කිරීම සභායේ කාර්ලයයක් වන අතර ඒ නිර්ලයද් වලින්ත්ර ලිංගික වර්ලීකරණය
ඇතුළු ව ශ්රී ලාංකික සමාජයේ බහුතත්ත්ව සේවභාවය පිලිබිඹු වන බව වගබලා ගැනීමට
ප්රයත්න දරනු ලැබිය යුත්යත් ය. ඒ යකාමිෂන්ත්ර සභා වල සභාපතිවරුන්ත්ර සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර
වන ිට, පත් කිරීම සඳහා සභාව ිසින්ත්ර තැනැත්තන්ත්ර තියදයනකු නිර්ලයද් කරනු ලැබිය
යුතු අතර, නිර්ලයද් කරනු ලැබූ තැනැත්තන්ත්රයගන්ත්ර එක් අයයකු ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර
සභාපතිවරයා යලස පත් කරනු ලැබිය යුත්යත් ය.
(4) පත් කිරීම් සඳහා සභායේ නිර්ලයද් ය ලැබුණු දින සිට දින දහහතරක් ඇතුළත
ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර, යම් වයවසේථායේ උපයල්ඛ්නයේ නි ේිත ව සඳහන්ත්ර යකාමිෂන්ත්ර
සභාවල සභාපතිවරුන්ත්ර සහ සාමාජිකයන්ත්ර පත් කරනු ලැබිය යුත්යත් ය.
එකී දින දහහතරක කාල පරිච්යේදය තුළ අව ය පත් කිරීම් කිරීමට
ජනාධිපතිවරයා අයපායහාසත් වූ ිටක, එකී කාල පරිච්යේදය අවසන්ත්ර වන දින සිට
බලපැවැත්යවන පරිදි :-

සභාව ිසින්ත්ර පත් කිරීම්
නිර්ලයද් කළ යුතු බව.

5

(අ) යකාමිෂන්ත්ර සභාවක සාමාජිකයන්ත්ර යලස පත් කරනු ලැබිය යුතු බවට (3)
වන අනු වයවසේථාව යටයත් නිර්ලයද් කරනු ලැබූ තැනැත්තන්ත්ර යකාමිෂන්ත්ර සභායේ
සාමාජිකයන්ත්ර යලස පත් කරනු ලැබූ යලස සලකනු ලැබිය යුත්යත් ය; සහ
(ආ) යකාමිෂන්ත්ර සභාවක සභාපතිවරයා යලස පත්කරනු ලැබිය යුතු බවට (3) වන
අනු වයවසේථාව යටයත් නිර්ලයද් කරනු ලැබූ නම් සඳහන්ත්ර ලැයිසේතුයේ පළමුව නම
දැක්යවන තැනැත්තා අදාළ යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සභාපතිවරයා ව යයන්ත්ර පත්කරනු
ලැබූ යලස සලකනු ලැබිය යුත්යත් ය.
(5) යම් වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථාව යටයත් පත් කරනු ලබන යම්
තැනැත්තකු යහෝ යකාමිෂන්ත්ර සභාවක සභාපතිවරයායේ යහෝ සාමාජිකයකුයේ වැඩ
බැලීම සඳහා පත් කරනු ලබන තැනැත්තකු, ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ යහෝ යම් ලිඛිත
නීතියක යහෝ ිධිිධන වල සලසා තියබන පරිදි හැර ඉවත් කරනු යනාලැබිය යුත්යත් ය.
එවැනි ිධිිධානයක් යනාමැති අවසේථාවක දී ඒ තැනැත්තා සභායේ පූර්ලව අනුමැතිය
ඇතිව පමණක් ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර ඉවත් කරනු ලැබිය යුත්යත් ය.
(6) මැතිවරණ යකාමිෂන්ත්ර සභාව හැර යම් වයවසේථායේ උපයල්ඛ්නයේ සඳහන්ත්ර
අන්ත්ර සියලු යකාමිෂන්ත්ර සභා පාර්ලලියම්න්ත්රතුවට වගකිව යුත්යත් ය. පිළිතුරු දීමට බැඳී සිටිය
යුත්යත් ය.

උපවේඛනය
(අ)

මැතිවරණ යකාමිෂන්ත්ර සභාව;

(ආ) රාජය යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභාව;
(ඇ) ජාතික යපාලිසේ යකාමිෂන්ත්ර සභාව;
(ඈ) ිගණන යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභාව;
(ඉ) ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකාමිෂන්ත්ර සභාව;
(ඊ)

අල්ලසේ යහෝ දූෂණ යචෝදනා ිමර්ල නය කිරීයම් යකාමිෂන්ත්ර සභාව;

(උ) මුදල් යකාමිෂන්ත්ර සභාව;
(ඌ) සීමා නිර්ලණය යකාමිෂන්ත්ර සභාව;
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(එ) ජාතික ප්රසම්පාදන යකාමිෂන්ත්ර සභාව.
41ඇ.(1) ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර සභාවට කරන ලද නිර්ලයද් යක් මත, සභාව
ිසින්ත්ර අනුමත කර ඇත්නම් මිස, යම් වයවසේථායේ උපයල්ඛ්නයේ නි ේිත ව සඳහන්ත්ර
කිසිම ධුරයකට ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර කිසිදු තැනැත්තකු පත් කරනු යනාලැබිය යුත්යත්
ය.
(2) යම් වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථායේ ිධිිධන, යම් වයවසේථායේ
උපයල්ඛ්නයේ නි ේිත ව සඳහන්ත්ර යම් ධුරයක දින දහහතරකට වැඩි කාලයක් වැඩ බැලීම
සඳහා පත් කරනු ලබන යම් තැනැත්තකු සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර ද අදාළ ිය යුත්යත් ය:
එයසේ ම තව ද; දින දහහතරක් යනාඉක්මවන අනුක්රමික කාල සීමා සඳහා එවැනි
කවර යහෝ ධුරයක වැඩ බැලීමට යම් තැනැත්තකු පත් කිරීම ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර කරන
ලද නිර්ලයද් මත සභාව ිසින්ත්ර අනුමත කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස, යනාකළ යුත්යත් ය.
(3) යම් වයවසේථායේ උපයල්ඛ්නයේ නි ේිත ව සඳහන්ත්ර කවර යහෝ ධුරයකට පත්
කරනු ලැබූ කිසිදු තැනැත්තකු යහෝ ඒ ධුරයකට පත් කරන ලද තැනැත්තකු යවනුයවන්ත්ර
වැඩ බැලීම සඳහා පත් කරනු ලැබූ කිසිදු තැනැත්තකු, ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ යහෝ යම්
ලිඛිත නීතියකින්ත්ර යහෝ ිධිිධාන සලසේවා ඇති පරිදි හැර, එකී ධුරයයන්ත්ර ඉවත් කරනු
යනාලැබිය යුත්යත් ය.
(4) යරේෂේඨාධිකරණයේ ිනි ේචයකාරවරයන්ත්ර සහ අභියාචනාධිකරණයේ
සභාපතිවරයා සහ අභියාචනාධිකරණයේ ිනි ේචයකාරවරයන්ත්ර පත් කිරීම හා සම්බන්ත්රධ
කර්ලතවය ඉටු කිරීයම් දී, සභාව ිසින්ත්ර අග්ර ිනි ේචයකාරවරයායේ අදහසේ ලබාගත යුතු ය.
උපවේඛනය
1 ව ාටස
(අ)

අග්රිනි ේචයකාරවරයා සහ යරේෂේඨාධිකරණයේ ිනි ේචයකාරවරයන්ත්ර;

(ආ) අභියාචනාධිකරණයේ
ිනි ේචයකාරවරයන්ත්ර;

සභාපතිවරයා

සහ

අභියාචනාධිකරණයේ

(ඇ) අධිකරණ යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සභාපතිවරයා හැර අයනකුත්
සාමාජිකයන්ත්ර.
2 ව ාටස

පත් කිරීම් සභාව ිසින්ත්ර
අනුමත කළ යුතු බව.
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(අ)

නීතිපතිවරයා;

(ආ) ිගණකාධිපතිවරයා;
(ඇ) යපාලිසේපතිවරයා;
(ඈ) ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ අධිපති;
(ඉ) පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලලියම්න්ත්රතු යකාමසාරිසේවරයා (ඔම්බුඩ්සේමන්ත්ර);
(ඊ)

පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ මහයල්කම්වරයා.

41ඈ. (1) සභාවට මහ යල්කම්වරයකු සිටිය යුත්යත් ය. මහ යල්කම්වරයා සභාව
ිසින්ත්ර අවුරුදු තුනක කාලයක් සඳහා පත් කරනු ලැබිය යුත්යත් ය. මහ යල්කම්වරයා
ඔහුයේ ධුර කාලය අවසන්ත්ර ීයමන්ත්ර පසු නැවත පත් කරනු ලැබීමට සුදුසු ිය හැක්යක් ය.

සභායේ මහ
යල්කම්වරයා සහ
අයනකුත් නිලධරයන්ත්ර.

(2) එහි කාර්ලයය ඉටු කිරීම සඳහා අව ය යැයි සභාව ිසින්ත්ර සලකනු ලබන යම්
නිලධරයන්ත්ර, සභාව ිසින්ත්ර නි ේචය කරනු ලැබිය යුතු නියමයන්ත්ර සහ යකාන්ත්රයද්සි මත
සභාව ිසින්ත්ර පත් කරනු ලැබිය හැක්යක් ය.
41ඉ. (1) සභාව ිසින්ත්ර සෑම මාසයක ම යටත් පිරියසයින්ත්ර යදවාරයක් ද, එය යවත
යම් පරිච්යේදයේ ිධිිධාන මගින්ත්ර යහෝ යවනත් යම් නීතියක් මගින්ත්ර යහෝ පවරා ඇති
කාර්ලයය ඉටු කිරීම සඳහා අව ය ිය හැකි තාක් වාර ගණනක් ද රැසේිය යුතු අතර සභායේ
සභාපතිවරයායේ ිධානය මත සභායේ මහ යල්කම්වරයා ිසින්ත්ර ඒ රැසේීම් කැඳවනු
ලැබිය යුත්යත් ය.
(2) සභාපතිවරයා, සභායේ සියලු රැසේීම් වල මූලාසනය දැරිය යුත්යත් ය.
සභායේ යම් රැසේීමකට සභාපතිවරයා පැමිණ යනාමැති අවසේථාවක දී අග්රාමාතයවරයා
ද, අග්රාමාතයවරයා පැමිණ යනාමැති අවසේථාවක දී ිරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයා ිසින්ත්ර
ද සභායේ රැසේීම් වල මූලාසනය දැරිය යුත්යත් ය.
(3) සභායේ යම් රැසේීමක් සඳහා ගණපූරණය සාමාජිකයන්ත්ර පසේ යදයනකුයගන්ත්ර
සමන්ත්රිත ිය යුත්යත් ය.
(4) සභාව ිසින්ත්ර කරනු ලැබිය යුතු සෑම නිර්ලයද් යක් යහෝ අනුමත කිරීමක් ද ගනු
ලබන සෑම ීරණයක් ද, ඒකමතික ව ීරණය කිරීමට සභාව ිසින්ත්ර උත්සාහ දරනු ලැබිය
යුත්යත් ය. ඒකමතික ීරණයක් යනාමැති අවසේථාවක දී සභායේ රැසේීමට පැමිණ සිටින
සාමාජිකයන්ත්ර පසේ යදයනකුට යනාඅු සංඛ්යාවක් ිසින්ත්ර සනාථ කළයහාත් මිස, සභාව

සභායේ රැසේීම.
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ිසින්ත්ර කරන ලද යම් නිර්ලයද් යක් යහෝ අනුමත කිරීමක් යහෝ ගනු ලැබූ යම් ීරණයක්
යහෝ බලසහිත යනාිය යුත්යත් ය.
(5) සභාපතිවරයාට යහෝ රැසේීයම් මූලාසනය දරන යවනත් සාමාජිකයාට මුල්
ඡන්ත්රදයක් යනාමැති නමුත් සභායේ යම් රැසේීමක දී ීරණය කරනු ලැබිය යුතු යම්
ප්ර ේනයක් සඳහා සම සම ව ඡන්ත්රදය ලැබුණු අවසේථාවක දී සභාපතිවරයාට යහෝ රැසේීයම්
මූලාසනය දරන යවනත් සාමාජිකයාට ීරක ඡන්ත්රදයක් තිබිය යුත්යත් ය.
(6) 41ආ යහෝ 41ඇ වයවසේථා යටයත් යම් පත් කිරීමක් සඳහා
යයෝගය තැනැත්තන්ත්ර නිර්ලයද් කිරීයම් දී යහෝ අනුමත කිරීයම් දී අනුගමනය කළ යුතු
කාර්ලය පටිපාටිය ද ඇතුළ ව සභායේ රැසේීම් සහ ඒ රැසේීම් වල දී කටයුතු කරන ආකාරය
සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර අනුගමනය කළ යුතු කාර්ලය පටිපාටිය සභාව ිසින්ත්ර ීරණය කරනු ලැබිය
යුත්යත් ය.
(7) 41අ වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථායේ (ඈ), (ඉ) යහෝ (ඊ) යේද යටයත්
පත් කරනු ලැබූ සභායේ යම් සාමාජිකයකු සභායේ පූර්ලව අවසරය ලබා යනායගන සභායේ
අනුක්රමික රැසේීම් තුනකට යනාපැමිණ සිටි අවසේථාවක දී ඒ සාමාජිකයා ඒ යතවන
රැසේීයම් දින සිට බලාත්මක වන පරිදි ධුරය අත්හරිනු ලැබුවාක් යසේ සැලකිය යුත්යත් ය.
(8) සභාව පූර්ලණ ව යයන්ත්ර සංසේථාපිත යනාවුව ද, සභායේ සාමාජිකත්වයේ
පුරප්පාුවක් තිබුණ ද ඒ බව යනාතකා ක්රියා කිරීමට සභාවට බලය ඇති අතර සභාව
පූර්ලණ ව යයන්ත්ර සංසේථාපිත යනාීයම් යහේතුව යහෝ සභායේ සාමාජිකත්වයේ
පුරප්පාුවක් තිබීයම් යහේතුව යහෝ නිසා ම පමණක් සභායේ යම් ක්රියාවක්, කෘතයයක් යහෝ
ීරණයක් අවලංගු යනාවන්ත්රයන්ත්ර ය. අවලංගු වන යලස යනාසැලකිය යුත්යත් ය.
41ඊ. සභායේ සාමාජිකයන්ත්රයේ යහෝ 41ආ වයවසේථායේ උපයල්ඛ්නයේ නි ේිත
ව සඳහන්ත්ර යම් යකාමිෂන්ත්ර සභාවක සාමාජිකයන්ත්රයේ යහෝ දුර කාල ඉකුත් ීම යනාතකා
අවසේථායවෝිත පරිදි සභායේ යහෝ ඒ යවනත් යකාමිෂන්ත්ර සභාවල යහෝ අලුත්
සාමාජිකයන්ත්ර ධුර භාරගන්ත්රනා යතක් ඒ දක්වා සිටි සභායේ යහෝ ඒ යවනත් යකාමිෂන්ත්ර
සභාවල සාමාජිකයයෝ තවදුරටත් ධුර දැරිය යුත්තාහ.
41උ. (1) සභාව ිසින්ත්ර සෑම මාස තුනකට වරක් ඊට යපරාතුව වූ මාස තුන තුළ
එහි කටයුතු පිළිබඳ ව වාර්ලතාවක් ජනාධිපතිවරයා යවත සහ පාර්ලලියම්න්ත්රතුව යවත
ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ය.
(2) ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායවන්ත්ර යහෝ යවනත් යම් ලිඛිත නීතියකින්ත්ර පනවනු ලැබිය
හැකි පරිදි වූ යහෝ පවරනු ලැබිය හැකි පරිදි වූ යවනත් කාර්ලයය සහ කර්ලතවය සභාව ිසින්ත්ර
ක්රියාත්මක කිරීම ද ඉටු කිරීම ද කරනු ලැබිය යුත්යත් ය.

සභායේ සාමාජිකයන්ත්ර
තවදුරටත් ධුර දැරීම.

සභායේ බලතල හා
කාර්ලය.
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(3) සේවකීය කාර්ලය හා කර්ලතවය ක්රියාත්මක කිරීම සහ ඉටු කිරීමට අදාළ ව රීති
සෑදීමට සභාවට බලය ඇත්යත් ය. එකී සියලු රීති ගැසට් පත්රයේ පළ කරනු ලැබිය යුතු
අතර එකී පළ කිරීයමන්ත්ර මාස තුනක් ඇතුළත පාර්ලලියම්න්ත්රතුවට ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ය.
41ඌ. සභාව ිසින්ත්ර දරනු ලබන ියදම් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් ිය
යුත්යත් ය.
41එ. 126 වන වයවසේථායේ ිධිිධාන වලට යටත් ව, සභාව ිසින්ත්ර එලයෙන ලද
යම් ීරණයක් යහෝ කරන ලද යම් අනුමත කිරීමක් යහෝ නිර්ලයද් යක් බාර ගැනීමට,
ිභාග කිරීමට ඒ පිළිබඳ ීරණයක් දීමට යහෝ කවර වූ යහේතුවක් මත යහෝ කවර වූ යහෝ
අනයාකාරයකින්ත්ර ප්ර ේන කිරීමට, කිසිදු අධිකරණයකට බලය යහෝ අධිකරණ බලය
යනාමැති ිය යුත්යත් ය. එකී ීරණය, අනුමතය යහෝ නිර්ලයද් ය සියලු කාර්ලය සඳහා
අවසානාත්මක හා ීරණාත්මක ිය යුත්යත් ය.

සභායේ ියදම් ඒකාබද්ධ
අරමුදලට වැය බරක් ිය
යුතු බව.

සභායේ ීරණවල
අවසානාත්මක භාවය.

4. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 44 වන වයවස්ථාශේ (1) වන අනු වයවසේථායේ
“අග්රාමාතයවරයායේ අදහසේ ිමසීම අව ය යයි ජනාධිපතිවරයා සලකන අවසේථාවන්ත්රහි දී
අග්රාමාතයවරයායේ අදහසේ ද ිමසා” යන වචන ඉවත් කර “අග්රාමාතයවරයායේ උපශෙස්
මත” යන වචන ආශේ කිරීම මගින්ත්ර සංශ ෝධන කරනු ලැශේ.
5. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 45 වන වයවස්ථාශේ (1) වන අනු වයවසේථායේ
“අග්රාමාතයවරයායේ අදහසේ ිමසීම අව ය යයි ජනාධිපතිවරයා සලකන අවසේථාවන්ත්රහි දී
අග්රාමාතයවරයායේ අදහසේ ද ිමසා” යන වචන ඉවත් කර “අග්රාමාතයවරයායේ උපශෙස්
මත” යන වචන ආශේ කිරීම මගින්ත්ර සංශ ෝධන කරනු ලැශේ.
6. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 45 වන වයවස්ථාශේ (2) වන අනු වයවසේථායේ "ජනාධිපතිවරයා
ිසින්ත්ර" යන වචනවලට යපර "අග්රාමාතයවරයායේ උපශෙස් මත" යන වචන එකු කිරීම
මගින්ත්ර සංශ ෝධන කරනු ලැශේ.
7. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 46 වන වයවස්ථාශේ (1) වන අනු වයවසේථායේ
“අග්රාමාතයවරයායේ අදහසේ ිමසීම අව ය යයි ජනාධිපතිවරයා සලකන අවසේථාවන්ත්රහි දී
අග්රාමාතයවරයායේ අදහසේ ද ිමසා” යන වචන ඉවත් කර “අග්රාමාතයවරයායේ උපශෙස්
මත” යන වචන ආශේ කිරීම මගින්ත්ර සංශ ෝධන කරනු ලැශේ.
8. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 47 වන වයවස්ථාශේ (3) සහ (4) වන අනු වයවසේථා යමමගින්ත්ර
ඉවත් කරනු ලැශේ.
9. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 54 වන වයවස්ථාව පහත දක්වා ඇති පරිදි යමයින්ත්ර සංශ ෝධනය
කරනු ලැශේ.

අමාතයවරු පත් කිරීයම් දී
අග්රාමාතයවරයායේ
උපයදසේ ලබා ගැනීම.

අමාතයවරු පත්කිරීයම් දී
අග්රාමාතයවරයායේ
උපයදසේ ලබා ගැනීම.

නියයෝජය අමාතයවරු
පත්කිරීයම් දී
අග්රාමාතයවරයායේ
උපයදසේ ලබා ගැනීම.
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රාජ්ය වසේො ව ාමිෂන් සභාෙ
(1) එකී වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථාව ඉවත් යකාට ඒ යවනුවට පහත දැක්යවන
අනු වයවසේථාව ආයද් කිරීයමන්ත්ර :-

රාජය යසේවා යකාමිෂන්ත්ර
සභාව

“(1) ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ නිර්ලයද් ය මත ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර පත් කරනු
ලබන සාමාජිකයන්ත්ර නව යදයනකුයගන්ත්ර සමන්ත්රිත (යම් පරිච්යේදයයහි ‘යකාමිෂන්ත්ර
සභාව’ යනුයවන්ත්ර සඳහන්ත්ර කරනු ලබන) රාජය යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභාවක් ිය යුත්යත් ය.
ඒ සාමාජිකයන්ත්ර අතුයරන්ත්ර සාමාජිකයන්ත්ර තියදනකුට යනාඅු සංඛ්යාවක් රජයේ
නිලධරයන්ත්ර ව යයන්ත්ර අවුරුදු පහයළාවකට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති තැනැත්තන්ත්ර ිය
යුත්තාහ. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ නිර්ලයද් ය මත ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර එක්
සාමාජිකයකු එහි සභාපතිවරයා යලස පත් කරනු ලැබිය යුත්යත් ය.”
(2) එකී වයවසේථායේ (4) වන අනු වයවසේථාව ඉවත් යකාට ඒ යවනුවට පහත දැක්යවන
අනු වයවසේථාව ආයද් කිරීයමන්ත්ර :“(4) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයකු යම් වයවසේථායේ (2) වන අනු වයවසේථාව යටයත්
නුසුදුසුීමකට පාත්ර වුවයහාත් යහෝ ජනාධිපතිවරයා අමතා යවන ලියිල්ලක් මගින්ත්ර,
නියමිත දිනට යපරාතුව ධූරයයන්ත්ර ඉල්ලා අසේ වුවයහාත් යහෝ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා
සභායේ අනුමතය ඇතිව ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර ධූරයයන්ත්ර ඉවත් කරනු ලැබුව යහාත් යහෝ
චරිත දූෂණ වරදක් සම්බන්ත්රධව අධිකරණයක් ිසින්ත්ර වරදකරු කරනු ලැබුවයහාත් යහෝ
ඔහු ප්රජා අ ක්නුතාවන්ත්රට යටත් කළ යුතු බවට යයෝජනා සම්මතයක් 81 වන වයවසේථාව
යටයත් සම්මත යකාට ඇත්නම් යහෝ යම් වයවසේථායේ (6) වන අනු වයවසේථාව යටයත්
ධූරය හැර යන ලද යසේ සලකනු ලැබුවයහාත් යහෝ මිස, ඔහු පත් කරනු ලැබු දින සිට
අවුරුදු තුනක කාලයක් ධූර දැරිය යුත්යත් ය. සහ
10. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථයේ 61ඊ වයවසේථා යමයින්ත්ර ඉවත් කරනු ලබන අතර ඒ යවනුවට පහත
දැක්යවන වයවසේථාව ආයද් කිරීම මගින්ත්ර සංය ෝධනය කරනු ලැයේ :“61ඊ. යම් පරිච්යේදයේ කාර්ලය සඳහා “රජයේ නිලධරයා” යන්ත්රනට යුද හමුදා, නාවුක
හමුදා යහෝ ගුවන්ත්ර හමුදා සාමාජිකයකු යහෝ මැතිවරණ යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර පත් කරන
ලද මැතිවරණ යකාමිෂන්ත්ර සභායේ නිලධරයකු යහෝ ජාතික යපාලිසේ යකාමිෂන්ත්ර සභාව
ිසින්ත්ර පත් කරන ලද යපාලිසේ නිලධරයකු යහෝ අධිකරණ යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර
පත් කරන ලද උපයල්ඛ්නගත රජයේ නිලධරයකු යහෝ ිගණන යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභාව
ිසින්ත්ර පත් කරන ලද ශ්රී ලංකා ිගණන යසේවයේ සාමාජිකයකු යහෝ ඇතුළත් යනාවන්ත්රයන්ත්ර
ය.”
11. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ 65 වන වයවසේථායේ (6) වන අනු වයවසේථාව ඉවත්යකාට ඒ
යවනුවට පහත දැක්යවන අනු වයවසේථාව ආයද් කිරීම මගින්ත්ර සංය ෝධනය කරනු
ලැයේ:-

රජයේ නිලධාරියා

වැඩ බලන
මහයල්කම්වරයා පත්
කිරීම.
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“(6) මහ යල්කම්වරයාට සිය ධූරයේ කටයුතු ඉටු කිරීමට යනාහැකි වූ ිට මහ
යල්කම්වරයා යවනුයවන්ත්ර වැඩබැලීමට ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ අනුමතයට යටත්ව
තැනැත්තකු පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය තිබිය යුත්යත් ය.”
12. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ 91 වන වයවසේථාව එහි (1) වන අනු වයවසේථායේ (ඈ) යේදය
පහත දැක්යවන පරිදි යමයින්ත්ර සංය ෝධනය කරනු ලැයේ :-

91(1) වයවසේථාව
සංය ෝධනය කිරීම.

(1) එකී යේදයේ (vඅ) යේදයයන්ත්ර පසුව පහත සදහන්ත්ර යේදය එකතු කිරීම මගින්ත්ර :“(vආ) 41අ වයවසේථායේ (1) වන අනු වයවසේථායේ (ඉ) යේදයේ සදහන්ත්ර
පාර්ලලියම්න්ත්රතු මංීවරයයකු යනාවන ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ
සාමාජිකයකු.”
(2) එකී යේදයේ (xii) වන යේදයට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්යවන යේදය එකතු කිරීම
මගින්ත්ර :“(xiii) ශ්රී ලංකායේ පුරවැසියකු යනාවන යහෝ යවනත් රටක ද පුරවැසියකු වන
ශ්රී ලංකායේ පුරවැසියකු.”
.

13. ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ 104ආ වයවසේථායේ (5)(ආ) වන අනු වයවසේථාව ඉවත් යකාට
ඒ යවනුවට පහත දැක්යවන අනු වයවසේථා ආයද් කිරීම මගින්ත්ර යමයින්ත්ර සංය ෝධන
කරනු ලැයේ:-

මැතිවරණ කාලයේ
ප්රවෘත්ති පළකිරීම.

(5) (ආ)
(අ) යේදය යටයත්, අවසේථායවෝිත පරිදි ශ්රී ලංකා ගුවන්ත්ර ිදුලි සංසේථායේ
සභාපතිවරයා යවත, ශ්රී ලංකා රූපවාහිනී සංසේථායේ සභාපතිවරයා යවත, සේවාධීන
රූපවාහිනී නාලිකායේ සභාපතිවරයා යවත සහ යවනත් සියලූ රජයට අයත් යහෝ රජයේ
පාලනයට යටත් ගුවන්ත්ර ිදුලි යහෝ රූපවාහිනී වයවසායක ප්රධාන ිධායක නිලධරයා යවත
නිකුත් කරනු ලැබූ උපමාන අනුව ක්රියා කිරීම සහතික යකයරන සියලූ පියවර ගැනීම,
ඔවුන්ත්රයේ කාර්ලයය ිය යුත්යත් ය.
14. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 149(2) වන අනු වයවස්ථායවන්ත්ර පසුව පහත සඳහන්ත්ර අනු
වයවසේථාව එකු කිරීම මගින්ත්ර සංශ ෝධනය කරනු ලැශේ.
“149(3) සෑම අමාතයං යකම යල්ඛ්ම්වරයා එම අමාතයං යේ ප්රධාන ගිණුම් තැබීයම්
නිලධාරියා වන අතර එම අමාතයං ය යටයත් පවතින සියලු ආයතන වලට
යවන්ත්ර කරනු ලබන මුදල් සහ එම අමාතයං යට සහ ආයතන වලට ලැයබන
මුදල් සම්බන්ත්රධ ව ඔහු අදාළ අමාතයවරයාට සහ පාර්ලලියම්න්ත්රතුවට වගකිව යුතු
ය.”

අමාතයං යල්කම්වරයා
මූලය කටයුතු වලට
වගකිව යුතු බව.
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15. පහත දැක්යවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 153 වන වයවස්ථාවට ඉක්බිතිව ම ඇතුලත්
කරණු ලබන අතර ඒවා ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ 153අ, 153ආ, 153ඇ, 153ඈ, 153ඉ,
153ඊ, 153උ, සහ 153ඌ යන වයවසේථා යලස බලපැවැත්ිය යුත්යත් ය.

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවට
153අ, 153ආ, 153ඇ,
153ඈ, 153ඉ, 153ඊ,
153උ, සහ 153ඌ
වයවසේථා ඇතුළත් කිරීම.

විගණන වසේො ව ාමිෂන් සභාෙ
“153අ (1) (යමම පරිච්යේදයේ යකාමිෂන්ත්ර සභාව යනුයවන්ත්ර හදුනවනු ලබන) ිගණන
යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභාවක් පැවතිය යුතු අතර එකී යකාමිෂන්ත්ර සභාව එකී සභායේ
සභාපතිවරයා ිය යුතු ිගණකාධිපතිවරයායගන්ත්ර සහ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ
නිර්ලයද් මත ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර පත් කරනු ලැබිය යුතු පහත දැක්යවන
සාමාජිකයන්ත්රයගන්ත්ර ද සමන්ත්රිත ිය යුත්යත් ය.
(අ) නියයෝජය ිගණකාධිපති යහෝ නියයෝජය ිගණකාධිපතිවරයායේ යරේණියට
ඉහළින්ත්ර වූ ධුරයක් උසුලන ිගණකාධිපති යදපාර්ලතයම්න්ත්රතුයේ ිරාමලත්
නිලධරයන්ත්ර යදයදනකු;
(ආ) යරේෂේඨාධිකරණයේ, අභියාචනාධිකරණයේ යහෝ මහාධිකරණයේ ිරාමලත්
ිනි ේචයකාරවරයකු; සහ
(ඇ) පරිපාලන යසේවායේ 1 වන පන්ත්රතියේ සිට ිරාමලත් නිලධරයකු;
(2) (අ) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයකු යලස පත් කරන ලද තැනැත්තකු(i) ජනාධිපතිවරයා අමතා යවන ලිපියක් මගින්ත්ර කලින්ත්ර ඉල්ලා අසේවුවයහාත්;
(ii) යම් පනත ිධිිධාන සලසා ඇති පරිදි ධුරයයන්ත්ර ඉවත් කළයහාත්;
(iii) පාර්ලලියම්න්ත්රතු මන්ත්රීවරයයකු යහෝ පළාත් සභා සභිකයකු යහෝ පළාත් පාලන
ආයතන සභිකයකු යහෝ වුවයහාත් මිස අවුරුදු තුනක කාලයක් සඳහා ධුර දැරිය
යුත්යත් ය.
(ආ) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයකු යලස පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තකු ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථා සභායේ නිර්ලයද් මත වැඩිදුර ධුර කාලයක් සඳහා පත් කරනු ලැබීමට සුදුසේසකු
වන්ත්රයන්ත්ර ය.
(3) ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ අනුමතිය ඇතිව යකාමිෂන්ත්ර
සභායේ සාමාජිකයකු යලස පත්කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු යහේතු දක්වා ධුරයයන්ත්ර ඉවත්
කරනු ලැබිය හැක්යක් ය.

ිගණන යකාමිෂන්ත්ර
සභායේ සංයුතිය.
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(4) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සභාපතිවරයාට සහ සාමාජිකයන්ත්රට පාර්ලලියම්න්ත්රතුව ිසින්ත්ර
ීරණය කරනු ලබන දීමනාවක් යගවනු ලැබිය හැක්යක් ය. එම දීමනාව ඒකාබද්ධ
අරමුදලින්ත්ර යගවනු ලැබිය යුතු අතර සභාපතිවරයායේ යහෝ සාමාජිකයන්ත්රයේ ධුර කාලය
තුළ දී එය අු කරනු යනාලැබිය යුත්යත් ය.
(5) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සභාපතිවරයා සහ සාමාජිකයන්ත්ර IX පරිච්යේදය වන දණ්ඩඩ නීති
සංග්රහයේ අර්ලථානුකූල ව සහ එකී කාර්ලය සඳහා රජයේ නිලධරයන්ත්ර යලස සලකනු ලැබිය
යුත්තාහ.
(6) යකාමිෂන්ත්ර සභාවට, යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර පත් කරනු ලබන යල්කම්වරයකු සිටිය
යුත්යත් ය.
153ආ(1) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ යම් රැසේීමක ගණපූර්ලණය එකී සභායේ සාමාජිකයන්ත්ර තුන්ත්ර
යදයනකුයගන්ත්ර සමන්ත්රිත වන්ත්රයන්ත්ර ය.

යකාමිෂන්ත්ර සභායේ
රැසේීම්.

(2) පාර්ලලියම්න්ත්රතුව ිසින්ත්ර, (1) අනු වයවසේථාවට යටත් ව යකාමිෂන්ත්ර සභායේ රැසේීම්
සඳහා ද, ශ්රී ලංකා රාජය ිගණන යසේවාවක් සේථාපිත කිරීම සඳහා ද, ඒ සඳහා සම්බන්ත්රධිත
වූ සහ ආනු ංගික වූ යවනත් කාරණා ද සඳහා ිධිිධාන සැලැසේිය යුත්යත් ය.
153ඇ(1) ශ්රී ලංකා රාජය ිගණන යසේවයට අයත් සාමාජිකයන්ත්රයේ පත් කිරීම්, උසසේ
කිරීම්, මාරු කිරීම්, ිනය පාලනය කිරීම් සහ යසේවයයන්ත්ර පහ කිරීයම් බලය යකාමිෂන්ත්ර
සභාවට පැවයරන්ත්රයන්ත්ර ය.
(2) යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර පහත සඳහන්ත්ර බලතල කාර්ලය සහ කර්ලතවයය ද ක්රියාත්මක
කිරීම, ඉටු කිරීම සහ කිරීම කළ යුත්යත් ය :(අ) ශ්රී ලංකා රාජය ිගණන යසේවයට අයත් සාමාජිකයන්ත්රයේ යසේවයට බඳවා ගැනීයම්
පටිපාටි, ඔවුන්ත්රයේ පත් කිරීම්, මාරු කිරීම්, ිනය පාලන සහ යසේවයයන්ත්ර පහ කිරීම්
වලට අදාළ රීති ඒවාට අදාළ ව අමාතය මණ්ඩඩලය ිසින්ත්ර නි ේචය කරනු ලබන
ප්රතිපත්ති වලට යටත් ව සකසේ කිරීම;
(ආ) නීතිය මගින්ත්ර සේථාපිත ජාතික ිගණන යසේවයේ වාර්ලික ඇසේතයම්න්ත්රතුව සකසේ
කිරීම; සහ
(ඇ) නීතිය මගින්ත්ර සලකනු ලබන පරිදි වූ යවනත් බලතල, කාර්ලය සහ කර්ලතවය
ක්රියාත්මක කිරීම, ඉටු කිරීම හා කිරීම.
(3) (2) වන අනු වයවසේථාව යටයත් සාදනු ලබන රීති යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර ගැසට්
පත්රයේ පළ කරනු ලැබීමට සැලැසේිය යුත්යත් ය.

යකාමිෂන්ත්ර සභායේ
බලතල සහ කර්ලතවයය.
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(4) එවැනි සෑම රීතියක් ම එයසේ පළ කරනු ලැබූ දින සිට යහෝ එම රීති මගින්ත්ර නි ේිත ව
දක්වා ඇති යම් පසු දිනයක සිට ක්රියාත්මක ිය යුත්යත් ය.
(5) එවැනි සෑම රීතියක් ම ගැසට් පත්රයේ පළ කරනු ලැබූ දින සිට මාස තුනක කාලයක්
ඇතුළත පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ අනුමතය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ය. එයසේ අනුමතය
කරනු යනාලැබූ යම් රීතියක් එම අනනුමතයේ දින සිට පරිච්ින්ත්රන කරනු ලැබූ යලස
සලකනු ලැබිය යුතු අතර එමගින්ත්ර යපර කරන ලද කිසිවකට අගතියක් යනාිය යුත්යත්
ය.
153ඈ(1) තමායේ රාජකාරි ක්රියාවලියේ දී යනාවන අවසේථාවක දී තමන්ත්ර ිසින්ත්ර යහෝ
යවනත් තැනැත්තකු යහෝ මාර්ලගයයන්ත්ර කවර වූ යහෝ ආකාරයයන්ත්ර යකාමිෂන්ත්ර සභායේ
ීරණයකට යහෝ එකී සභායේ යම් සාමාජිකයකුට යහෝ ශ්රී ලංකා ිගණන යසේවයේ යම්
නිලධරයකුට යහෝ බලපෑම් කරන යහෝ බලපෑම් කිරීමට තැත් කරන යම් තැනැත්යතක්
වරදකට වරදකරු වන අතර වරදකරු කිරීයම් දී රුපියල් එක් ලක්ෂයකට යනාවැඩි
දඩයකට යහෝ අවුරුදු තුනකට යනාවැඩි කාලයක් සඳහා වූ බන්ත්රධනාගාරගත කිරීමකට
යහෝ එකී දඩය යහෝ බන්ත්රධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් යදකට ම යහෝ යටත් ිය යුතු ය.

යකාමිෂන්ත්ර සභායේ යහෝ
ශ්රී ලංකා ිගණන
යසේවයේ ීරණයකට
බලපෑම් කිරීම යහෝ
බලපෑම් කිරීමට තැත්
කිරීම වරදක් බව.

(2) ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ 154ග වයවසේථාව යටයත් පිහිටුවන ලද සෑම
මහාධිකරණයකට ම (1) වන අනු වයවසේථායේ සඳහන්ත්ර යම් කාරණයක් ිභාග යකාට
ීරණය කිරීමට අධිකරණ බලය තිබිය යුත්යත් ය.
153ඉ. 126 වන වයවසේථාව යටයත් යරේෂේඨාදිකරණයට පිරිනමා ඇති අධිකරණ බලයට
සහ 59 වයවසේථාව යටයත් පරිපාලනය අභියාචන ිනි ේචය අධිකාරියට ප්රදානය යකාට
ඇති බලතලවලට යටත් ව, යම් පරිච්යේදය යටයත් යහෝ යම් ලිඛිත නීතියක් යටයත්
යකාමිෂන්ත්ර සභාව යවත පවරා දී ඇති යම් කර්ලතවයයක් ඉටුකිරීයම් දී එකී සභාව ිසින්ත්ර
යදන ලද යම් නියමයක් යහෝ කරන ලද යම් ීරණයක් ගැන ිභාග කිරීමට, ප්රකා
කිරීමට, යහෝ කවර වූ යහෝ ආකාරයකින්ත්ර ප්ර ේන කිරීමට කිසිදු අධිකරණයකට යහෝ
ිනි ේචයාධිකරණයකට බලය යහෝ අධිකරණ බලය යනාතිබිය යුත්යත් ය.

නීති කෘතයවලින්ත්ර
මුක්තිය.

පිරිවැය ඒකාබද්ධ
අරමුදලට බැර ිය යුතු ය.

153ඊ. යකාමිෂන්ත්ර සභායේ පිරිවැය සහ ියදම් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් ිය යුත්යත්
ය.
153උ. යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර තමන්ත්ර සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර වූ යම් පත් කිරීමකට, උසසේ
කිරීමකට යහෝ සේථාන මාරුවකට අදාළ ව කරන ලද යම් නියමයකින්ත්ර යහෝ ිනය පිළිබඳ
කාරණයක් මත යහෝ යසේවයයන්ත්ර පහ කිරීමක් මත කරන ලද යම් නියමයකින්ත්ර අතෘප්තියට
පත් ශ්රී ලංකා ිගණණ යසේවයේ යම් නිලධරයකු ිසින්ත්ර එයට ිරුද්ධ ව 59 වන වයවසේථාව
යටයත් පිහිටුවන ලද පරිපාලන අභියාචන ිනි ේචය අධිකාරියට අභියාචනයක් ඉදිරිපත්
කිරීම කළ හැක්යක් ය. යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර කරන ලද යම් නියමයක් යහෝ යදන ලද
යම් ීරණයක් යවනසේ කිරීමට, සුළු ව යයන්ත්ර යවනසේ කිරීමට, ප්රතයදිෂේඨ කිරීමට යහෝ
සේිර කිරීමට එකී ිනි ේචය අධිකාරියට බලය ඇත්යත් ය.

පරිපාලන අභියාචන
ිනි ේචය අධිකාරිය
ඉදිරිපත් කරනු ලබන
අභියාචන.

යකාමිෂන්ත්ර සභාව
පාර්ලලියම්න්ත්රතුවට වගකිව
යුතු බව.
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153ඌ. යකාමිෂන්ත්ර සභාව එකී කර්ලතවය ඉටු කිරීම සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර පාර්ලලියම්න්ත්රතු
සේථාවර නියයෝග වල ිධිිධානවලට අනුකූල ව පාර්ලලියම්න්ත්රතුවට වගකිව යුත්යත් ය.
පිළිතුරු දීමට බැඳී සිටිය යුත්යත් ය. එයසේ ම සෑම ලිත් වර්ලෂයක දී ම එහි ක්රියාකාරකම්
පිළිබඳ ව පාර්ලලියම්න්ත්රතුවට වාර්ලතාවක් ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ය.”
16. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 155ආ වන වයවස්ථායේ (4) අනුවයවසේථාවට ඉක්බිතිව ම
පහත සදහන්ත්ර අනුවයවසේථාව ඇතුලත් කරණු ලැයේ.“(5) යපාලිසේපතිවරයාට අදාළ යම් කාරණයක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා යයෝජිත යම්
රැසේීමක් හැර, යකාමිෂන්ත්ර සභායේ කවර වූ යහෝ රැසේීමකට පැමිණීමට ද සහභාීීමට
ද යපාලිසේපතිවරයාට හිමිකම ඇත්යත් ය. එකී රැසේීම් වල දී ඡන්ත්රදය භාිත කිරීමට ඔහුට
හිමිකම යනාමැත්යත් ය.
17. පහත දැක්යවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 155ඊඊඊ වන වයවස්ථාවට ඉක්බිතිව ම
ඇතුලත් කරණු ලබන අතර ඒවා ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ 155උ, 155ඌ, 155එ, 155එේ
සහ 155ඔ යන වයවසේථා යලස බලපැවැත්ිය යුත්යත් ය.
“155උ(1)(අ). යපාලිසේපතිවරයා හැර, යපාලිසේ නිලධරයන්ත්ර පත් කිරීයම්, උසසේ කිරීයම්,
මාරු කිරීයම්, ඔවුන්ත්ර ිෂයයහි ිනය පාලනය පවත්වායගන යායම් සහ ඔවුන්ත්ර
යසේවයයන්ත්ර පහ කිරීයම් බලය යකාමිෂන්ත්ර සභාව යවත පැවරිය යුත්යත් ය. උසසේ කිරීම්
මාරු කිරීම්, ිනය පාලනය සහ යසේවයයන්ත්ර පහ කිරීම් පිළිබද යකාමිෂන්ත්ර සභායේ
බලතල යපාලිසේපතිවරයා ිමසා යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර ක්රියාත්මක කරණු ලැබිය
යුත්යත් ය.
(ආ) යම් වයවසේථාව යටයත් සේවකීය බලතල ක්රියාත්මක කිරීයම්දී, ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථාශේ XVIIඅ පරිච්යේදය යටයත් පලාත් යපාලිසේ යකාමිෂන්ත්ර සභා පිහිටුවනු ලබන
පරිදි සහ පිහිටවනු ලබන ිට ඒ පළාත් යපාලිසේ යකාමිෂන්ත්ර සභා යවත පවරනු ලබන
බලතල සහ කාර්ය හීන කිරීමක්, යකාමිෂන්ත්ර සභ්හාව ිසින්ත්ර යනාකළ යුත්යත්ය.
(2) මහජනයායගන්ත්ර ලැයබන පැමිණිලි සහ අත්තෘපතියට පත් යම් තැනැත්යතකු ිසින්ත්ර
යපාලිසේ නිලධරයකුට යහෝ යපාලිසේ යසේවයට යහෝ ිරුද්ධව ඉදිරිපත් කරනු ලබන
පැමිණිලි භාර ගැනීයම් හා ඒවා ිමර්ල නය කිරීයම් කාර්ලය පටිපාටි යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර
පිහිටු ියයුතු අතර, පාර්ලලියම්න්ත්රතුව ිසින්ත්ර පනවන ලද යම් නීතියක් මගින්ත්ර සලසා ඇති
පරිදි සහන සැලසිය යුත්යත්ය. යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර සහන සලසියම්දී
යපාලිසේපතිවරයාට එය ිසින්ත්ර ඒ බව වහාම දැනුම් දිය යුත්යත්ය.
(3) යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර, යපාලිසේපතිවරයා ිමසා;-

155(ආ) වයවසේථාව
සංය ෝධනය කිරීම.

යපාලිසේපතිවරයාට
යකාමිසයම් රැසේීම් වලට
සහභාී ිය හැකි බව.

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවට
155උ, 155ඌ, 155එ,
155එේ සහ 155ඔ
වයවසේථාවන්ත්ර ඇතුළත්
කිරීම.
යකාමිෂන්ත්ර සභායේ
බලතල.
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(අ) තත්කාර්ලයය සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර අමාතය මංඩලය ිසින්ත්ර ීරණය කරණු ලබන යම්
ප්රතිපත්තියකට යටත්ව යපාලිසේ නිලධරයන්ත්ර බදවා ගැනීම, උසසේ කිරීම සහ සේථාන
මාරු කිරීම පිළිබද පටිපාටි සකසේ කිරීම,
(ආ) පුහුණුව සහ යපාලිසේ යසේවයේ කාර්ලයක්ෂමතාව හා සේවාධීනත්වය වැඩිදියුණු
කිරීම,
(ඇ) ජාතික අං යේ සහ පලාත් අං යේ භාිතය සදහා අව ය අි ආයුධ, යවඩි ද්රවය
සහ යවනත් උපකරණවල ෂේභාවය සහ වර්ලගයත සහ
(ඈ) චර්ලයා සංග්රහ සහ ිනය පිළිබද පටිපාටි,
ඇතුළුව යපාලිසේ නිලධරයන්ත්ර සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර වූ සියළු කාරණා සදහා සැලසීමද, නි ේචය
කිරීමද කරණු ලැබිය යුත්යත් ය.
(4) ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ නවවන උපයල්ඛ්නයේ පලවන ලැයිසේතුයේ පලවන
පරිශිෂේටය යටයත් යකාමිෂන්ත්ර සභාව යවත පවරා ඇති සියළුම බලතල ක්රියාත්මක කිරීම
හා සියළු කාර්ලය සහ කර්ලතවය ඉටුකිරීම යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර කරනු ලැබිය යුත්යත් ය.
155ඌ(1) යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර නි ේචය කරණු ලබන යරේණිවල යපාලිසේ නිලධරයන්ත්ර
පත්කිරීයම්, උසසේ කිරීයම්, සේථාන මාරු කිරීයම් සහ ඔවුන්ත්ර ිෂයයහි ිනය පාලනය
කිරීයම් සහ ඔවුන්ත්ර යසේවයයන්ත්ර පහ කිරීයම් ලා යකාමිෂන්ත්ර සභාව සතු බලතල බලය
යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර නම් කරණු ලැබිය යුතු (යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයන්ත්රයගන්ත්ර
සමන්ත්රිත යනාවන) කමිටුවක් යවත, යකාමිෂන්ත්ර සභව ිසින්ත්ර පවරණු ලැබිය හැක්යක් ය.

යකාමිෂන්ත්ර සභායේ
ඇතැම් බලතල
කමිටුවකට පැවරීම.

(2) එවැනි යම් කමිටුවක් පත් කිරීම යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර ගැසට් පත්රයේ පලකරවනු
ලැබිය යුත්යත් ය.
(3) (1) වන අනු වයවසේථාව යටයත් නම්කරණු ලබන කමිටුවක රැසේීම්වලදී අනුගමනය
කළ යුතු කාර්ලය පටිපාටිය සහ ඒ රැසේීම් වල ඝන පූර්ලණය, යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර
සාදනලබන රීතිවලට අනුකූලව ිය යුත්යත් ය. යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර ඒ රීති ගැසට්
පත්රයේ පලකරවනු ලැබිය යුත්යත් ය.
155එ(1) යම් යරේණයක යපාලිසේ නිලධරයන්ත්ර පත්කිරීම, ඔවුන්ත්ර උසසේ කිරීම, සේථාන මාරු
කිරීම, ඔවුන්ත්ර ිෂයයහි ිනය පාලනය කිරීම සහ යසේවයයන්ත්ර පහකිරීම සදහා යකාමිෂන්ත්ර
සභාව සතු බලතල, යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර නියම කරණු ලබන යකාන්ත්රයද්සිවලට සහ
කාර්ලය පටිපාටියට යටත්ව, යපාලිසේපතිවරයා යවත යහෝ යපාලිසේපතිවරයා ිමසා යම්
යපාලිසේ නිලධරයයකු යවත යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර පවරණු ලැබිය හැක්යක් ය.

යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර
ඇතැම් කාර්ලය පැවරීම.
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(2) එවැනි යම් බලල පැවරීමක් යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර ගැසට් පත්රයේ පලකිරීමට
සැලැසේිය යුත්යත් ය.
155ඒ(1) කවර යහෝ කාණ්ඩඩයකට අයත් යපාලිසේ නිලධරයන්ත්රයේ උසසේ ීමක් යහෝ
සේථාන මාරුවක් යහෝ ඔවුන්ත්ර සම්බන්ත්රධ යම් ිනය කාරණයක් යහෝ ඔහු යසේවයයන්ත්ර පහ
කිරීමක් යහෝ පිළිබඳ ව යකාමිෂන්ත්ර සභාවට ඇති බලතල යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර 155එ
වයවසේථාව යටයත් යම් යපාලිසේ නිලධරයකුට පවරා ඇති අවසේථාවක එකී යපාලිසේ
නිලධරයා ිසින්ත්ර එයසේ තමන්ත්රට පවරනු ලැබූ බලතල ක්රියාත්මක කිරීයම් දී යදන ලද යම්
නියමයකට ිරුද්ධ ව යකාමිෂන්ත්ර සභාවට අභියාචනය කිරීමට යපාලිසේපතිවරයාට අයිතිය
ඇත්යත් ය.

අභියාචන කිරීයම් අයිතිය.

(2) යපාලිසේපතිවරයා යහෝ 155ඌ සහ 155එ වයවසේථාවල සඳහන්ත්ර කමිටුවක් යහෝ
යපාලිසේ නිලධරයකු යහෝ ිසින්ත්ර තමායේ යම් උසසේ කිරීමක්, සේථාන මාරුවක් යහෝ
යසේවයයන්ත්ර පහ කිරීමක් සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර කරන ලද යම් නියමයකින්ත්ර අතෘප්තියට පත්
යපාලිසේ නිලධරයකු ිසින්ත්ර, අභියාචනයක් කිරීම සහ අභියාචනයක් ිභාග කිරීම සඳහා
නියම කරනු ලැබ ඇති පටිපාටි ද කාලය ද ිධිමත් කරමින්ත්ර යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර කලින්ත්ර
කල සාදනු ලබන රීති වලට අනුකූල ව, එකී නියමයට ිරුද්ධ ව යකාමිෂන්ත්ර සභාවට
අභියාචනය කරනු ලැබිය හැක්යක් ය.
(3) (1) වන යහෝ (2) වන අනු වයවසේථා යටයත් කරන ලද අභියාචනයක් මත යදන ලද
එකී නියම යවනසේ කිරීයම්, සුළු ව යයන්ත්ර යවනසේ කිරීයම්, ප්රතයාදිෂේට කිරීයම් යහෝ සේිර
කිරීයම් යහෝ ඒ සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර ිධාන නිකුත් කිරීයම් යහෝ තවදුරටත් වූ යහෝ යවනත්
යහෝ පරීක්ෂණයක් පැවැත්ීමට නියම කිරීයම් බලය යකාමිෂන්ත්ර සභාවට ඇත්යත් ය.
(4) යම් වයවසේථායේ (2) වන අනු වයවසේථාව යටයත් යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර කලින්ත්ර කල
සාදනු ලබන රීති ගැසට් පත්රයේ පළ කරවනු ලැබිය යුත්යත් ය.
(5) අවසේථායවෝිත පරිදි යම් පරිච්යේදයේ 155ඌ යහෝ 155එ වයවසේථා යටයත් කමිටුවක්
යවත යහෝ යපාලිසේපතිවරයා යවත යහෝ යපාලිසේ නිලධරයකු යවත බලතල පවරා යදනු
ලැබූ ිට යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර එයසේ පවරන ලද බලතල බලාත්මක ව පවතිද්දී, ඒ
බලතල පැවරීම කරන ලද්යද් යම් යරේණියක යපාලිසේ නිලධරයන්ත්ර සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර ද, ඒ
යරේණියේ යපාලිසේ නිලධරයන්ත්ර සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර, යමහි ඉහත ිධිිධාන සලසේවා ඇති පරිදි
අභියාචනය කිරීයම් අයිතියට යටත් ව, යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර ඒ බලතල පාිච්ි කිරීම
යහෝ ඒ කාර්ලයය යහෝ කර්ලතවය ඉටු කිරීම යනාකරනු ලැබිය යුත්යත් ය.
155ඔ. තමන්ත්රයේ උසසේ ීමක් යහෝ සේථාන මාරුවක් යහෝ තමා සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර වූ ිනය
පිළිබඳ කාරණයක දී යහෝ යසේවයයන්ත්ර පහ කිරීමක් සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර යකාමිෂන්ත්ර සභාව
ිසින්ත්ර කරන ලද නියමයකින්ත්ර අතෘප්තියට පත් යම් යපාලිසේ නිලධරයකු ිසින්ත්ර ඊට ිරුද්ධ
අභියාචනයක් 59 වන වයවසේථාව යටයත් පිහිටුවන ලද පරිපාලන අභියාචන
ිනි ේචයාධිකාරය යවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැක්යක් ය. යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර

පරිපාලන අභියාචන
ිනි ේචයාධිකාරය යවත
අභියාචනය කිරීම.

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ
155ඕ වයවසේථාව
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කරන ලද යම් නියමයක් යහෝ ීරණයක් යවනසේ කිරීයම්, සුළු ව යයන්ත්ර යවනසේ කිරීයම්
යහෝ ප්රතයදිෂේට කිරීයම් බලය ඒ ිනි ේචයාධිකාරයට ඇත්යත් ය.
18. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 155ඕ වන වයවස්ථාව යමයින්ත්ර ඉවත් කරණු ලබන අතර ඒ
යවනුවට පහත දැක්යවන වයවසේථාව ආයද් කරණු ලැයේ.
155ඕ. යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර අනයාකාරයකින්ත්ර ිධිිධාන සලසේවනු ලබන යතක්, යම්
වයවසේථාව ක්රියාත්මක ීයම් දිනයේ දී බලාත්මක ව පවතින සියලු රීති, නියයෝග සහ
කාර්ලය පටිපාටි ක්රියාත්මක ව සහ බලාත්මක ව පැවතිය යුත්යත් ය.
19. XIX වන පරිච්යේදයයන්ත්ර පසුව පහත සඳහන්ත්ර පරිච්යේදය XIXඅ යලස එකතු කරනු ලැයේ.

දැනට බල පවත්නා රීති
සහ නියයෝග ය ේෂ කිරීම.

ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවට
XIXඅ පරිච්යේදය
ඇතුළත් කිරීම.

XIXඅ පරිච්වේදය
ජ්ාති

ප්රසම්පාදන ව ාමිෂන් සභාෙ

156අ. (1) ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ නිර්ලයද් ය මත ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර පත්
කරනු ලබන්ත්රනා වූ ද සාමාජිකයන්ත්ර පසේ යදයනකුයගන්ත්ර සමන්ත්රිත වූ ද (යම් පරිච්යේදයේ
‘සභාව’ යනුයවන්ත්ර සඳහන්ත්ර කරනු ලබන) ජාතික ප්රසම්පාදන යකාමිෂන්ත්ර සභාවක් තිබිය
යුත්යත් ය. එකී සභායේ යටත් පිරියසයින්ත්ර සාමාජිකයින්ත්ර තියදයනකු ප්රසම්පාදනය,
ගණකාධිකරණය, නීතිය යහෝ රාජය පරිපාලනය පිළිබඳ පිළිගත් අත්දැකීම් සහිත
තැනැත්තන්ත්ර ිය යුතු ය. ජනාධිපතිවරයා, ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ නිර්ලයද් ය මත
එක් සාමාජිකයකු යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සභාපතිවරයා යලස පත් කළ යුත්යත් ය.
(2) සභායේ සෑම සාමාජිකයකු ම ිසින්ත්ර ජනාධිපතිවරයා අමතා යවන ලිපියක් මගින්ත්ර තම
ධුරයයන්ත්ර ඉල්ලා අසේවුවයහාත් යහෝ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ අනුමතය මත යහේතු
දක්වා ජනාධිපතිවරයා ිසින්ත්ර ධුරයයන්ත්ර ඉවත් කරනු ලැබුවයහාත් යහෝ චරිත දූෂණ වරදක්
සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර යම් අධිකරණයක් ිසින්ත්ර ඔහු වරදකරු කරනු ලැබුවයහාත් යහෝ
පාර්ලලියම්න්ත්රතු මන්ත්රීවරයකු යහෝ පළාත් පාලන ආයතනයක සභිකයකු යහෝ ව යයන්ත්ර
යත්රී පත්වුවයහාත් යහෝ ඔහු ිෂයයහි ප්රජා අ ක්නුතා නියම කිරීයම් යයෝජනා
සම්මතයක් ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ 81 වන වයවසේථාවට අනුකූල ව සම්මත කරනු
ලැබුවයහාත් යහෝ මිස, එවැනි සාමාජිකයකු ව යයන්ත්ර ඔහු පත් කරනු ලැබූ දින සිට අවුරුදු
තුනක කාලයක් ධුර දැරිය යුත්යත් ය.
(3) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සභාපතිවරයාට සහ සෑම සාමාජිකයකුට ම, පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ
යයෝජනා සම්මතයක් මගින්ත්ර නි ේචය කරනු ලැබිය හැකි පරිදි වූ දිමනාවක් යගිය යුත්යත්
ය. එකී දීමනාව ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් ිය යුතු අතර එකී සභාපතිවරයායේ යහෝ
සාමාජිකයායේ ධුර කාලය අතරතුර අු යනාකළ යුත්යත් ය.

ජාතික ප්රසම්පාදන
යකාමිෂන්ත්ර සභාව
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156ආ. (1). සියලු රජයේ ආයතන ිසින්ත්ර භාණ්ඩඩ හා යසේවා, වැඩ, උපයද් ක යසේවා සහ
යතාරතුරු පද්ධති ප්රසම්පාදනය කරනු ලැබීම සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර සාධාරණ, යුක්ති සහගත,
ිනිිද යපයනනසුළු, තරඟකාරී සහ ියදම් සඵලතාවකින්ත්ර යුත් පටිපාටි සහ උපමාන
සකසේ කිරීම යකාමිෂන්ත්ර සභායේ කර්ලතවය වන්ත්රයන්ත්ර ය. යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර එකී
උපමාන ගැසට් පත්රයේ පළ කිරීමට සැලසිය යුතු අතර එකී පළ කිරීයමන්ත්ර මාස තුනක්
ඇතුළත පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ අනුමතය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසිය යුත්යත් ය.

යකාමිෂන්ත්ර
සභායේ
කර්ලතවයය.

(2). (1) වන අනු වයවසේථායේ යපාදු භාවයට අගතියක් යනාමැති ව (අ) රජයේ ආයතන ිසින්ත්ර කරනු ලබන භාණ්ඩඩ හා යසේවා, වැඩ, උපයද් ක යසේවා
සහ යතාරතුරු පද්ධති ප්රසම්පාදනය, පූර්ලවයේ අනුමත වූ ක්රියාකාරී සැලැසේම වලට
අනුකූල ව පිළියයළ කරන ලද ප්රසම්පාදන ක්රම මත පදනම් ව ඇත්ද යන්ත්රන පිළිබඳ
ව නියාමනය යකාට උිත බලධරයන්ත්ර යවත වාර්ලතා කිරීම;
(ආ) රජයේ ආයතන වලට භාණ්ඩඩ හා යසේවා, වැඩ, උපයද් ක යසේවා සහ යතාරතුරු
පද්ධති සැපයීම සඳහා වූ සියලු සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන්ත්රට එකී භාණ්ඩඩ හා යසේවා
සැපයීම සඳහා වූ ලංසු තැබීයම් ක්රියාවලියට සහභාී ීම පිණිස සමාන අවසේථා
ලබාදී ඇත්ද යන්ත්රන පිළිබඳ ව නියාමනය යකාට උිත බලධරයන්ත්ර යවත වාර්ලතා
කිරීම;
(ඇ) රජයේ ආයතන වලට භාණ්ඩඩ හා යසේවා, වැඩ, උපයද් ක යසේවා සහ යතාරතුරු
පද්ධති සැපයීම සඳහා යකාන්ත්රත්රාත්කරුවන්ත්ර යත්රීයම් සහ යකාන්ත්රත්රාත් ලබා දීයම්
ක්රියා පටිපාටිය සාධාරණ හා ිනිිද යපයනනසුලු වන්ත්රයන්ත්ර ද යන්ත්රන පිළිබඳ ව
නියාමනය යකාට උිත බලධරයන්ත්ර යවත වාර්ලතා කිරීම;
(ඈ) රජයේ ආයතන ිසින්ත්ර කරනු ලබන ප්රසම්පාදනයන්ත්රට සම්බන්ත්රධිත සැපයුම්
කමිටු සහ තාක්ෂණික ඇගයුම් කමිටු වල සාමාජිකයන්ත්ර යයෝගය පරිදි සුදුසුකම් ලබා
ඇත්ද යන්ත්රන පිළිබඳ ව වාර්ලතා කිරීම;
(ඉ) රජයේ ආයතන ිසින්ත්ර, පිළිගත් පටිපාටි වලින්ත්ර සහ යමයහයුම් නිර්ලණායක
වලින්ත්ර බැහැර ව කරන ලද ප්රසම්පාදන වාර්ලතා ිමර්ල නය කිරීම සහ එකී ප්රසම්පාදන
සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර වගකිව යුතු නිලධරයන්ත්ර අව ය ක්රියාමාර්ලග සඳහා අදාළ
බලධාරීන්ත්රට වාර්ලතා කිරීම; සහ
(ඊ) එවැනි යකාන්ත්රත්රාත් සහ ගිිසුම්වලට ඇතුළුීමට මසකට යපර එම ගිිසුම්
පාර්ලලියම්න්ත්රතුවට ඉදිරිපත් කරණ යලසට නියම කිරීම.
සභායේ කර්ලතවයය වන්ත්රයන්ත්ර ය.
156ඇ. (1). යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර යම් තැනැත්යතකුට, ලිඛිත දැන්ත්රීමක් මගින්ත්ර -
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(අ) ප්ර ේන කරනු ලැබීම සඳහා යකාමිෂන්ත්ර සභාව ඉදිරියට පැමිණිය යුතු බවට;
(ආ) එකී දැන්ත්රීයම් නි ේිත ව දක්වනු ලබන්ත්රනා වූ ද එකී තැනැත්තායේ සන්ත්රතකයේ
යහෝ පාලනයේ තියබන්ත්රනා වූ ද යම් යල්ඛ්නයක් යහෝ යදයක් සභාවට ඉදිරිපත් කළ
යුතු බවට,
නියාමනය කරනු ලැබිය හැක්යක් ය.
(2) (අ). (1) වන අනු වයවසේථාව යටයත් යවනු ලැබූ දැන්ත්රීමක් මගින්ත්ර යකාමිෂන්ත්ර සභාව
ඉදිරියට පැමිණිය යුතු බවට නියම කරනු ලැබ සාධාරණ යහේතුවක් යනාමැති ව එකී
සභාව ඉදිරියට පැමිණීමට අයපායහාසත් වන;
(ආ) එවැනි දැන්ත්රීමකට අනුකූලයවමින්ත්ර යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර ඔහුට ඉදිරිපත්
කරනු ලබන යම් ප්ර ේනයකට පිළිතුරු දීම සාධාරණ යහේතුවක් යනාමැති ව
ප්රතික්යෂේප කරන; යහෝ
(ඇ) (1) වන අනු වයවසේථාව යටයත් ඔහුට යවනු ලැබූ දැන්ත්රීමක් මගින්ත්ර ඉදිරිපත්
කරන යලස නියම කරනු ලැබූ යම් යල්ඛ්නයක් යහෝ යදයක්, සාධාරණ යහේතුවක්
යහේතුවක් යනාමැති ව ඉදිරිපත් කිරීමට අයපායහාසත් වන යහෝ ප්රතික්යෂේප කරන,
සෑම තැනැත්තකු ම වරදකට වරදකරු වන අතර වරදකරු කිරීයම් දී රුපියල්
ලක්ෂයක් යනාඉක්මවන දඩයකට යහෝ අවුරුදු හතක් යනාඉක්මවන කාලයක්
සඳහා බන්ත්රධනාගාරගත කිරීමට යහේ එකී දඩය සහ බන්ත්රධනාගාරගත කිරීම යන
දඬුවම් යදකට ම යහෝ යටත් ිය යුත්යත් ය.
(3) ආණ්ඩුක්රම වයවසේථායේ 154ග වයවසේථාව යටයත් පිහිටුවනු ලැබූ සෑම
මහාධිකරණයට ම ඉහත (2) වන අනු වයවසේථායේ සඳහන්ත්ර යම් කාරණයක් ිභාග
යකාට ීරණය දීමට අධිකරණ බලය ඇත්යත් ය.
156ඈ. (1) යකාමිෂන්ත්ර සභාව, එහි කර්ලතවය ඉටු කිරීම සඳහා අව ය ිය හැකි පරිදි කවර
යහෝ වාර ගණනක් රැසේිය යුත්යත් ය.
(2) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සියලු රැසේීම්වල මූලාසනය සභාපතිවරයා ිසින්ත්ර දැරිය යුත්යත්ය.
යකාමිෂන්ත්ර සභායේ යම් රැසේීමක් සඳහා සභාපතිවරයා යනාපැමිණි ිට දී පැමිණ සිටින
සාමාජිකයන්ත්ර ිසින්ත්ර තමන්ත්ර අතුයරන්ත්ර සාමාජිකයකු එකී රැසේීම සඳහා යතෝරාපත්කර ගත
යුත්යත් ය.
(3) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ යම් රැසේීමක් සඳහා ගණපූරණය සාමාජිකයන්ත්ර තියදයනකුයගන්ත්ර
සමන්ත්රිත වන්ත්රයන්ත්ර ය.
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(4) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ ීරණ, එකී ීරණ ගනු ලබන්ත්රයන්ත්ර යම් රැසේීමක දී ද, එකී රැසේීමට
පැමිණ ඡන්ත්රදය යදන සාමාජිකයන්ත්රයේ බහුතර ඡන්ත්රදයයන්ත්ර ිය යුත්යත් ය. ඡන්ත්රද සමාන
වන ිටක සභාපතිවරයාට යහෝ එකී රැසේීයම් මූලාසනය දරන සාමාජිකයකුට ීරක
ඡන්ත්රදයක් ඇත්යත් ය.
(5) යම් වයවසේථායේ ඉහත ිධිිධාන වලට යටත් ව යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර එහි රැසේීම්
සහ රැසේීම් වල කටයුතු පිළිබඳ පටිපාටි නි ේචය කරගනු ලැබිය හැක්යක් ය.
(6) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකත්වයේ යම් පුරප්පාුවක් තිබීම යනාතකා කටයුතු
කිරීමට යකාමිෂන්ත්ර සභාවට බලය ඇති අතර එවැනි පුරප්පාුවක් තිබීයම් යහේතුව යහෝ යම්
සාමාජිකයකුයේ පත්ීයම් යම් යදෝෂයක් තිබීම යහෝ නිසා ම පමණක් යකාමිෂන්ත්ර සභායේ
ක්රියාවන්ත්ර, පටිපාටියක් යහෝ ීරණයක් බල රහිත යනාිය යුත්යත් ය. බලරහිත වන යලස
යනාසැලකිය යුත්යත් ය.
156ඉ. (1) යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර, එය ිසින්ත්ර නි ේචය කරගනු ලැබිය හැකි නියම සහ
යකාන්ත්රයද්සි මත, එහි කාර්ලය නිසි පරිදි ඉටුකර ගැනීම සඳහා අව ය යැයි සලකනු ලබන
පරිදි මහ යල්කම්වරයකු ද, යවනත් යම් නිලධරයන්ත්ර ද, යකාමිෂන්ත්ර සභාවට පත්කරගනු
ලැබිය යුත්යත් ය.

යකාමිෂන්ත්ර සභායේ කාර්ලය
මණ්ඩඩලය.

(2) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සියලු සාමාජිකයන්ත්ර සහ නිලධරයන්ත්ර දණ්ඩඩ නීති සංග්රහයේ IX
වන පරිච්යේදයේ අර්ලථානුකූල ව සහ එහි කාර්ලයය සඳහා රජයේ යසේවකයන්ත්ර යලස
සලකනු ලැබිය යුත්යත් ය.
(3) යකාමිෂන්ත්ර සභායේ යම් සාමාජිකයකු යහෝ නිලධරයකු යහෝ ිසින්ත්ර ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථාව යටයත් ඔහුයේ කාර්ලය යහෝ කර්ලතවය ඉටු කිරීයම් දී යහෝ කිරීයම් දී
සද්භාවයයන්ත්ර කරන ලද යහෝ කරන ලදැයි උද්යද්ශිත යම් ක්රියාවක් යහෝ යදයක්
සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර ඔහුට ිරුද්ධ ව කිසිදු සිිල් යහෝ අපරාධ නුවක් යහෝ නු කටයුත්තක්
යහෝ යවනත් කෘතයයක් පැවරිය යනාහැක්යක් ය.

යකාමිෂන්ත්ර සභායේ ියදම්
ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය
බරක් ිය යුතු බව.

156ඊ. යකාමිෂන්ත්ර සභායේ ියදම ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් ිය යුත්යත් ය.
156උ. යම් පරච්යේදයේ ‘රජයේ ආයතනය’ යන්ත්රනට අමාතයං යක්, රජයේ
යදපාර්ලතයම්න්ත්රතුවක්, රාජය සංසේථාවක්, පළාත් පාලන ආයතනයක්, රජයයට පවරාගත්
යම් යවළඳ වයාපාරයක් යහෝ රජයට පවරාගත් යවනත් වයාපාරයක් සහ 2007 අංක 7
දරන සමාගම් පනත යටයත් ලියාපදිංි කරනු ලැබූ යහෝ ලියාපදිංි කරනු ලැබූ යලස
සලකනු ලබන්ත්රනා වූ ද රජය යහෝ රාජය සංසේථාවක් යහෝ පළාත් පාලන ආයතනයක් යහෝ
ිසින්ත්ර සියයට පනහකට වැඩි යකාටසේ දරන්ත්රනා වූ ද යම් සමාගමක් ද ඇතුළත් යේ.

අර්ලථ නිරූපණය.

170 වන වයවසේථාව
සංය ෝධනය කිරීම.
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20. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 170 වන වයවස්ථාව “රජයේ නිලධරයා” යටයත් නම් යකාට
ඇති නිලධාරි ලැයිසේතුව ඉවත් යකාට පහත සඳහන්ත්ර ලැයිසේතුව ආයද් කිරීම මගින්ත්ර
සංශ ෝධන කරනු ලැශේ.
(අ) ජනාධිපතිවරයා
(ආ) අග්රමාතයවරයා
(ඇ) කථානායකවරයා
(ඈ) අමාතයවරයයක්,
(ඉ) රාජය අමාතයවරයයක්,
(ඊ) නියයෝජය අමාතයවරයයක්,
(උ) පාර්ලලියම්න්ත්රතු මන්ත්රීවරයයක්,
(ඌ) ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ සාමාජිකයක්
(එ) අධිකරණ යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභයේ සාමාජිකයයක්,
(ඒ) රාජය යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයයක්,
(ඔ) මැතිවරණ යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයයක්,
(ඕ) ජාතික යපාලිසේ යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයයක්,
(ක) ිගණන යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයයක්,
(ග) ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයයක්,
(ච) අල්ලසේ යහෝ දූෂණ යචෝදනා ිමර්ල නය කිරීයම් යකාමිෂන්ත්ර සභායේ
සාමාජිකයයක්,
(ජ) මුදල් යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයයක්,
(ට) සීමා නිර්ලණය යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයයක්,
(ඩ) ජාතික ප්රසම්පාදන යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයයක්,
(ණ) පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ මහ යල්කම්වරයා,
(ත) පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ මහ යල්කම්වරයායේ කාර්ලය මණ්ඩඩලයේ සාමාජිකයයක්,
(ද) ි ේව ිදයාල ප්රතිපාදන යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයයක්,
(න) රාජය භාෂා යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයයක්,
(ප) ිගණකාධිපතිවරයා
(බ) ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ අධිපති.
සැක දුරු කිරීම සඳහා පහත සඳහන්ත්ර යලස ප්රකා කරනු ලැයේ.
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21. (1) (අ) යම් පනත ක්රියාත්මක වනු ලබන දිනයට යපරාතුව ම වූ දිනයේ දී පවතින
පාර්ලලියම්න්ත්රතුව, එය කලින්ත්ර ිසුරුවා හරිනු ලැබුවයහාත් මිස, 2025 අයගෝසේතු මස
19 වන දින යතක් දිගට ම ක්රියා කළ යුතු අතර ඉන්ත්රපසු ිසියරන්ත්රයන්ත්ර ය.
(ආ) යමම පනත ක්රියාත්මකවන දිනට යපර ජනාධිපති ධුරය සහ අග්රාමාතය ධුරය
දරන තැනැත්තන්ත්ර එම දියනන්ත්ර පසු, යමම පනත මගින්ත්ර සංය ෝධිත ආණ්ඩුක්රම
වයවසේථායේ ිධිිධාන වලට යටත් ව එම ධුර දැරිය යුතු වන්ත්රයන්ත්ර ය.
(ඇ) යමම පනත ක්රියාත්මක වනු ලබන දිනයට යපරාතුව ම වූ දිනයේ දී (i)

අග්රිනි ේචයකාරවරයා;

(ii)

යරේෂේඨාධිකරණයේ ිනි ේචයකාරවරයන්ත්ර;

(iii)

අධිකරණ යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභායේ සාමාජිකයන්ත්ර,

(iv)

අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා,

(v)

අභියාචනාධිකරණයේ ිනි ේචයකාරවරයන්ත්ර,

(vi)

නීතිපතිවරයා,

(vii) ිගණකාධිපතිවරයා,
(viii) යපාලිසේපතිවරයා,
(ix)

පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලලියම්න්ත්රතු යකාමසාරිසේ (ඔම්බුඩ්සේමන්ත්ර) වරයා,

(x)

පාර්ලලියම්න්ත්රතුයේ මහ යල්කම්වරයා,

(xi)

මහාධිකරණයේ ිනි ේචයකාරවරයකු, යහෝ

(xii) අධිකරණ නිලධරයකු, උපයල්ඛ්නගත රජයේ නිලධරයකු, රජයේ
නිලධරයකු යහෝ යපාලිසේ නිලධරයකු,
ව යයන්ත්ර ධුර දරන සෑම තැනැත්තකු ම තවදුරටත් එම ධුර දරනු ලැබිය යුතු අතර,
එම ධුරයේ බලතල, කාර්ලය හා කර්ලතවය ක්රියාත්මක කිරීම හා ඉටු කිරීමකරනු
ලැබිය යුතු වන්ත්රයන්ත්ර ය.
(2) යමම පනත ක්රියාත්මක වනු ලබන දිනයට යපරාතුව ම දිනයේ දී (අ) පාර්ලලියම්න්ත්රතු සභායේ,
(ආ) මැතිවරණ යකාමිෂන්ත්ර සභායේ,
(ඇ) රාජය යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභායේ,
(ඈ) ජාතික යපාලිසේ යකාමිෂන්ත්ර සභායේ,
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(ඉ) ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකාමිෂන්ත්ර සභායේ,
(ඊ) අල්ලසේ යහෝ දූෂණ යචෝදනා ිමර්ල නය කිරීයම් යකාමිෂන්ත්ර සභායේ, යහෝ
(උ) මුදල් යකාමිෂන්ත්ර සභායේ
සභාපතිවරයා යහෝ සාමාජිකයකු යහෝ යලස ධුර දරන සෑම තැනැත්තකු යම් පනත
ක්රියාත්මක වන දිනයේ සිට බලපැවැත්යවන පරිදි ධුර දැරීම අවසන්ත්ර කළ
යුත්යත් ය.
අන්ත්රතර්ලකාලීන ිධිිධාන.

එයසේ වුව ද යම් පනත ක්රියාත්මක වන දිනට යපරාතුව ම වූ දිනයේ දී ඉහත සඳහන්ත්ර යම්
යකාමිෂන්ත්ර සභාවක සභාපතිවරයා යහෝ යම් සාමාජිකයකු යහෝ ව යයන්ත්ර ධුර දරන සෑම
තැනැත්තකු ම එකී අදාළ යකාමිෂන්ත්ර සභා ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සභායේ VIIඅ
පරිච්යේදයට අනුකූල ව සේථාපිත කරනු ලබන දිනය යතක් තම අදාල ධුර වල බලතල සහ
කර්ලතවය ක්රියාත්මක කිරීම සහ ඉටු කිරීම දිගට ම කරයගන යනු ලැබිය යුත්යත් ය;
(3). යමම පනත ක්රියාත්මක වන දිනයට යපරාතුවම වූ දිනයේ දී රාජය යසේවා යකාමිෂන්ත්ර
සභාව ඉදිරියේ පවත්නා -
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(අ) යපාලිසේ නිලධාරීන්ත්රයේ පත් කිරීම්, උසසේ කිරීම්, මාරු කිරීම්, ිනය පාලනය සහ
යසේවයයන්ත්ර පහ කිරීම සම්බන්ත්රධ සියලු කාරණා සහ
(ආ) යපාලිසේ නිලධරයන්ත්ර ිසින්ත්ර රාජය යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද සියලු
අභියාචනා,
එම දිනයේ සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි 155අ වයවසේථාව යටයත් පිහිටුවන ලද ජාතික
යපාලිසේ යකාමිෂන්ත්ර සභාව යවත පවරනු ලැබූ යලස සලකනු ලැබිය යුතු අතර ඒ
අනුව ජාතික යපාලිසේ යකාමිෂන්ත්ර සභාව ිසින්ත්ර ඒවා ීරණය කරනු ලැබිය යුත්යත්
ය.
(2) යමම පනත ක්රියාත්මක වන දිනයට යපරාතුවම වූ දිනයේ දී රාජය යසේවා යකාමිෂන්ත්ර
සභාව ඉදිරියේ පවත්නා ශ්රී ලංකා රාජය ිගණන යසේවයේ සාමාජිකයන්ත්රයේ
පත්කිරීම්, උසසේීම්, මාරුකිරීම්, ිනය පාලනය සහ යසේවයයන්ත්ර පහ කිරීම් පිළිබඳ
සියලු කාරණා සහ එම දිනයේ සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි 153අ වයවසේථාව යටයත්
පිහිටුවන ලද ිගණන යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභාව යවත පවරනු ලැබූ යලස සලකනු
ලැබිය යුතු අතර ඒ අනුව ිගණන යසේවා යකාමිෂන්ත්ර සභාව ඒවා සම්බන්ත්රධයයන්ත්ර
ීරණය කරනු ලැබිය යුත්යත් ය.
22. යම් පනයත් සිංහල හා යදමළ භාෂා පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවක් ඇති වුවයහාත් එිට
සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්ිය යුතු ය.

අනනුකූලතාවක් ඇති
වූ ිට සිංහල භාෂා පාඨය
බලපැවැත්ිය යුතු බව.
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