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ජනක රණසිංහසාගර ෙකොළඹ රාජකීය විදුහෙල් අධ්යාපනය ලබා, ෙමොරටුව විශ්ව විද්යාලෙයන් විදුලි ඉංජිෙන්රු උපාධිය හදාරා, ඇ.එ.ජනපදෙය් මිසුරි විශ්ව 
විද්යාලෙයන් ජීව විද්යා ඉංජිෙන්රු අංශෙයන් ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇත. ඔහු දැනට කැලිෙෆෝර්නියා විශ්ව විද්යාලෙය් ආදර්ශකරණය සහ විඩම්බනය 
(modeling and simulation) පිළිබද සහායක විෙශේෂඥෙයකු ෙලස ෙසේවය කරයි.  
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හැදින්වීම  
ශී ලාංකික ජනතාව ෙකොට්ඨාසයක් නිෙයෝජනය කරමින් ජනතාවට ඍජුව වග කියන නිෙයෝජිතයින් පත්වන මැතිවරණ 
කමයක් බලාෙපොෙරොත්තු වුවද, වත්මන් සමානුපාතික නිෙයෝජන මැතිවරණ කමෙයන් සුළු/සුළු ජාතික පක්ෂ වලට 
පමණක් ෙනොව, ෙහොදම පරාජිත පක්ෂයටද ඉතා  සාධාරණ නිෙයෝජනයක් ලැෙබන නිසා, මැතිවරණ කමය ෙවනස් 
කිරීමට සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ මැලිකමක් දක්වති. පක්ෂවලින් මතුවන පතිෙරෝධය වලක්වා ගැනීමට නම්, වත්මන් 
දිස්තික් සමානුපාතික නිෙයෝජනය ලබා ෙදන පතිඵලයට සමාන පතිඵල ලබාෙදන මිශ මැතිවරණ කමයක් ෙකෙරහි අප 
අවධානය ෙයොමු කල යුතුය. ෙලෝකෙය් පධාන වශෙයන් මිශ මැතිවරණ කම ෙදකක් ෙයොදා ගැෙනන අතර, එක් 
කමයක්  මිශ සභික සමානුපාතික (MMP) ෙලසද අෙනක් කමය මිශ සභික බහුතර (MMM) ෙහෝ සමාන්තර (Parallel) 
ෙලසද හැදින්ෙව්. ෙමම කම ෙදෙකහිම, ෙකොටසක් ෙක්වල කමෙයන්ද, අෙනක් ෙකොටස සමානුපාතික කමෙයන්ද 
ෙත්රී පත් ෙව්. මිශ සභික සමානුපාතික කමෙය්දී, ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාවට සමානුපාතිකව අවසන් ආසන ෙබදීයන 
නිසා එය පූර්ණ සමානුපාතික කමයක ලක්ෂණ රදවා  ගනියි. මිශ සභික බහුතර කමෙය්දී, මැතිවරණයට පථම තීරණය 
කරගත් ආකාරයට ෙක්වල ඡන්දෙයන් ෙවනම පතිශතයක්ද, සමානුපාතික කමෙයන් ෙවනම පතිශතයක්ද ෙත්රී පත් 
වන අර්ධ සමානුපාතික කමයකි. සමානුපාතික කමයකින් සංකමණය වීමට සැරෙසන ශී ලංකාවට වඩාත් සුදුසු වනුෙය් 
මිශ සභික සමානුපාතික කමයයි.  එෙහත් මිශ සභික සමානුපාතික කමෙය්දී, ෙක්වල කමෙයන් පත්වන මන්තී 
සංඛ්යාව, සමානුපාතික කමෙයන් නියමිත මන්තී සංඛ්යාවට වඩා වැඩි වූ විට, නියමිත මන්තී ආසන සංඛ්යාවට වඩා 
නිෙයෝජිතයින් සංඛ්යාවක් පත්වී එල්ෙලන ආසන ඇතිෙව්. ෙමය මිශ සභික සමානුපාතික කමෙය් ඇති දුර්වලතාවයකි. 

මා ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාවලිය සදහා මිශ සභික සමානුපාතික කමය මුලික කර ගත්තද, ජයගාහී ෙකෝටාව අඩු 
කිරීෙමන් පසු සමානුපාතික ආසන ෙබදාදීම සහ ෙක්වල කමෙයන් ෙතෝරා පත් කරගන්නා මන්තී සංඛ්යාව, මුළු මන්තී 
සංඛ්යාෙවන් අඩකට වඩා වැඩි ෙනොවීම යන කරුණු නිසා, ෙයෝජිත කමෙය්දී එල්ෙලන ආසන ඇති වන්ෙන් නැත. 
ෙයෝජිත කමය නිසා සුළු/සුළු ජාතික පක්ෂ වලට සහ ෙහොදම පරාජිත පක්ෂයට කිසිදු අසාධාරණයක් සිදු ෙනොවන අතර, 
ජයගාහී පක්ෂයට අධි බලයක් ලබා ගැනීමට ඇති ඉඩකඩ සීමා කරයි. මා ඉදිරිපත් කරනුෙය් වත්මන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ධුර සංඛ්යාව ෙනොෙවනස්ව 225 ෙලස පවත්වා ගනිමින්, ෙකොට්ඨාස නිෙයෝජනය කරමින් ජනතාවට ඍජුව වග 
කියන නිෙයෝජිතයින් 196ක් ෙත්රී පත්වන මිශ මැතිවරණ කමයකි. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන මැතිවරණ සදහා 
ෙමම කමය ෙයොදා ගත හැකි ආකාරය පිළිබදව උප ෙල්ඛන 2 සහ 3හි සාකච්ඡා කර ඇත.   

නව මැතිවරණ කලාප  
පථමෙයන්ම, එක් එක් දිස්තික්කය තුල දැනට නිෂ්කීයව පවතින මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස ෙවනුවට, නව මැතිවරණ 
කලාප  ස්ථාපනය කල යුතුය. 14 වැනි ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන්ද කලාප කමයක් ෙයෝජනා වූ අතර, පසුව එය 
අෙහෝසි කර ඇත. මා ෙයෝජනා කරන නව මිශ මැතිවරණ කමෙය්දි, දිස්තික්කයක් තුල ස්ථාපනය කල යුතු මැතිවරණ 
කලාප සංඛ්යාව තීරණය වනුෙය්, එම දිස්තික්කෙයන් පත්කර ගතයුතු මහජන නිෙයෝජිතයින් සංඛ්යාව මතය. 
දිස්තික්කයට නියමිත මන්තී ධුර සංඛ්යාව ඉරට්ෙට් සංඛ්යාවක් නම්, ස්ථාපනය කල යුතු කලාප ගණන සමාන වනුෙය්, 
එම දිස්තික්කෙයන් පත්කර ගන්නා නිෙයෝජිතයින් සංඛ්යාෙවන් හරි අඩකටය. එම කලාප තනි කලාප (single 
electoral zones)  ෙලස නම් ෙකරන අතර, තනි කලාපයකින් නිෙයෝජිතයින් ෙදෙදෙනකු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී 
පත්ෙව්. දිස්තික්කය තුල ඇති සෑම තනි කලාපයකටම, ආසන්න වශෙයන් සමාන ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාවක් ලැෙබන 
ෙලස සීමා නිර්ණය කිරීම වඩාත් සුදුසුය. දිස්තික්කයට නියමිත මන්තී ධුර  සංඛ්යාව ඔත්ෙත් සංඛ්යාවක් නම්, ඇති කල 
යුතු  කලාප සංඛ්යාව, පත්කර ගන්නා නිෙයෝජිතයින් සංඛ්යාෙවන් එකක් අඩුකර ෙදෙකන් ෙබදා ලැෙබන අගයට 
සමාන ෙව්. එම අවස්ථාෙව්දී, දිස්තික්කෙය් එක් කලාපයක්, නිෙයෝජිතයින් තිෙදෙනකු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වන 
බහු කලාපයක් (multi-electoral zone)  වන අතර, අෙනක් සියලුම කලාප, නිෙයෝජිතයින් ෙදෙදෙනකු බැගින් ෙත්රී 
පත් වන තනි කලාප ෙව්. බහු කලාපයක ෙදවැනියට වැඩිෙයන්ම ඡන්ද ලබාගත් පක්ෂයට බහු මන්තී ධුරය හිමි ෙව්. බහු 
කලාපයක ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව, ආසන්න වශෙයන් තනි කලාපයක ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව ෙමන් එකහමාරක් 
වන ෙලස සීමා නිර්ණය කිරීම වඩාත් සුදුසුය.  

නව මැතිවරණ කලාප සදහා සීමා නිර්ණය කිරීම 
2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් එක් එක් දිස්තික්කයට ෙවන් කල මන්තී සංඛ්යාව සැලකිල්ලට ගනිමින්, මැතිවරණ 
කලාප ගණනය කිරීමක්  වගු  අංක 1 ෙපන්නුම් කරයි. එම වගුවට අනුව තනි මැතිවරණ කලාප 80ක්ද  බහු මැතිවරණ 
කලාප 12ක්ද ෙලස මුළු ශී ලංකාවම කලාප 92කට ෙබදා ෙවන් කල හැක. සෑම කලාපයකටම අවම වශෙයන් 
නිෙයෝජිතයින් ෙදෙදෙනකුවත් අයත් වන නිසා, සමහර දිස්තික්ක වල සමහර පැරණි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස බද්ධ කර 
නව කලාප ස්ථාපනය කල හැක. නිෙයෝජිතයින් 19 ෙදෙනකු පත්කර ගන්නාවූ ෙකොළඹ දිස්තික්කය සැලකුවෙහොත්, 
ස්ථාපනය කල යුතු මුළු මැතිවරණ කලාප ගණන 9කි (වගු  අංක 1). ඉන් එක කලාපයක් නිෙයෝජිතයින් තිෙදෙනකු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වන බහු කලාපයක් වන අතර අෙනක් කලාප 8න්, එක් කලාපයට ෙදෙදෙනකු බැගින් 
නිෙයෝජිතයින් 16 ෙදෙනකු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී වනු ඇත. පැරණි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස විශාල පමාණයක් ඇති 
ෙකොළඹ වැනි දිස්තික්ක තුල, නව මැතිවරණ කලාප සදහා සීමා නිර්ණය කිරීම තරමක් දුෂ්කර වුවද, පැරණි මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස කුඩා පමාණයක් ඇති දිස්තික්ක තුල සීමා නිර්ණය කිරීම එතරම් අපහසු කාර්යයක් ෙනොෙව්. උදාහරණයක් 
ෙලස, මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස තුනක් ඇති ෙමොනරාගල දිස්තික්කය සලකුෙවොෙහොත්, වගු  අංක 1ට අනුව, එක් තනි 
කලාපයක්ද, එක් බහු තනි කලාපයක්ද ස්ථාපනය කල යුතුය. ඒ සදහා වැල්ලවාය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය, 
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නිෙයෝජිතයින් ෙදෙදෙනකු ෙත්රී පත්වන වැල්ලවාය මැතිවරණ කලාපය ෙලස සලකා, ෙමොනරාගල සහ බිබිල 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස බද්ධ ෙකොට නිෙයෝජිතයින් තිෙදෙනකු ෙත්රී පත්වන ෙමොනරාගල-බිබිල බහු මැතිවරණ 
කලාපය ස්ථාපනය කර, කලාප ෙදක සදහා සීමා නිර්ණය සිදු කල හැක.  

වගුව 1: නව මැතිවරණ කලාප සහ මන්තී ධුර සංඛ්යාව 

මැතිවරණ 
දිස්තික්ක 

පැරණි 
මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස 

පත්වන 
මන්තී 
සංඛ්යාව 

නව මැතිවරණ 
කලාප 

පළමු  
මන්තී ධුර 
සංඛ්යාව 

ෙදවන 
මන්තී ධුර 
සංඛ්යාව 

බහු  
මන්තී ධුර 
සංඛ්යාව 

ෙකොළඹ 15 19 8+1* 9 9 1 

ගම්පහ 13 18 9  9 9 - 

කළුතර 8 10 5 5 5 - 

මහනුවර 13 12 6 6 6 - 

මාතෙල් 4 5 1+1* 2 2 1 

නුවරඑලිය 4 8 4 4 4 - 

ගාල්ල 10 10 5 5 5 - 

මාතර 7 8 4 4 4 - 

හම්බන්ෙතොට 4 7 2+1* 3 3 1 

යාපනය 11 7 2+1* 3 3 1 

වන්නි 3 6 3 3 3 - 

මඩකලපුව 3 5 1+1* 2 2 1 

දිගාමඩුල්ල 4 7 2+1* 3 3 1 

තිකුණාමෙල් 3 4 2 2 2 - 

කුරුණෑගල 14 15 6+1* 7 7 1 

පුත්තලම 5 8 4 4 4 - 

අනුරාධපුර 7 9 3+1* 4 4 1 

ෙපොෙලොන්නරුව 3 5 1+1* 2 2 1 

බදුල්ල 9 8 4 4 4 - 

ෙමොණරාගල 3 5 1+1* 2 2 1 

රත්නපුර 8 11 4+1* 5 5 1 

කෑගල්ල 9 9 3+1* 4 4 1 

එකතුව 160 196 92 92 92 12 

*ලකුෙණන් දක්වා ඇත්ෙත් නිෙයෝජිතයින් තිෙදෙනකු පත්වන එක් බහු කලාපයක් ඇතුලත් වන බවය. 

ෙමම ෙයෝජනාවලිය සදහා මන්තී ධුර වර්ග තුනක් හදුන්වා  දී ඇත. ‘පළමු මන්තී’ ධුර යනු කලාපයක වැඩිම ඡන්ද 
ලබාගත් පක්ෂයට හිමිවන මන්තී ධුරයි. ‘ෙදවන මන්තී’ ධුර යනු කලාපෙය් ෙබෝනස් ආසනය සහ සමානුපාතික 
නිෙයෝජනය සදහා ෙවන්වන ආසන නිසා හිමිවන මන්තී ධුරයි. ‘බහු මන්තී’ ධුරය යනු බහු මැතිවරණ කලාපයක, 
ෙදවැනියට වැඩිෙයන්ම ඡන්ද ලබාගත් පක්ෂයට හිමිවන මන්තී ධුරයයි.  උදාහරණයක් ෙලස ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
මන්තී ධුර 19 සැලකුවෙහොත්, පළමු මන්තී ධුර 9ක් ද, ෙදවන මන්තී ධුර 9ක් ද, බහු කලාපෙය් බහු මන්තී ධුර 1 ක්ද, 
ෙලස ෙබදී යනු ඇත. මැතිවරණය සදහා ෙමෙලස වර්ගීකරණය කලත්, පාර්ලිෙම්න්තුව තුලදී සියලු මන්තී ධුර එක 
සමාන ෙලස සලකනු ඇත.  

ෙයෝජිත කමය ස්ථාපනය කිරීෙම්දී,  පශ්න සහගත අවස්ථාවක් ඇති ෙනොවීමට නම්, දිස්තික්කයක් තුල අවම වශෙයන් 
කලාප 2ක් වත් පිහිටා තිබිය යුතුය. එනම්, දිස්තික්කයකින් ෙත්රී පත්වන අවම නිෙයෝජිත සංඛ්යාව 4ට වඩා අඩු 
ෙනොවිය යුතුය. දැනට අවම  නිෙයෝජිත සංඛ්යාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වන තිකුණාමෙල් දිස්තික්කෙයන්ද 
නිෙයෝජිතයන් 4ක් ෙත්රී පත්වන නිසා, එය ගැටළුවක් ෙනොවනු ඇත. එක් එක් දිස්තික්කයට නියමිත නිෙයෝජිතයින් 
සංඛ්යාෙව් ෙවනස් වීම් පසුගිය දශක කිහිපය තුල ඉතා කුඩා නිසා, දැනට ව්යවස්ථාෙව් ගණනය කරන ආකාරයටම 
දිස්තික්කයට නියමිත නිෙයෝජිතයින් සංඛ්යාව අවුරුදු 15 කට වරක් ගණනය කර, එක් එක් දිස්තික්කෙය් ස්ථාපනය කල 
යුතු  කලාප සංඛ්යාව තීරණය  කර සීමා නිර්ණය කල හැකිය.  

නාම ෙයෝජනා ලබා දීම  
දිස්තික්ක මූලික ෙකොට සකස් වූ ෙමම කමෙය්දී, පක්ෂ ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් යම් දිස්තික්කයකින් පත්වන 
මන්තී  සංඛ්යාවට ෙනොවැඩි  දිස්තික් අෙප්ක්ෂක ලැයිස්තුවක්  සැකසිය යුතුය. එක් එක් අෙප්ක්ෂකයින්ෙග් නම 
ඉදිරිෙයන් ඔවුන් කුමන කලාප නිෙයෝජනය කරමින් තරඟ වදින්ෙන්දැයි සදහන් වූ එම ලැයිස්තුව නාම ෙයෝජනා ෙලස 
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බාර දිය යුතුය. ඒ අනුව  සෑම තනි මැතිවරණ කලාපයක් සදහා අෙප්ක්ෂකයන් ෙදෙදෙනකුෙග්ද, බහු මැතිවරණ 
කලාපයක් ඇත්නම් ඒ සදහා අෙප්ක්ෂකයන් තිෙදෙනකුෙග්ද නම් ඉදිරිපත් කල යුතුය. පක්ෂ ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 
විසින් තම කැමැත්ත අනුව දිස්තික්කෙය් ෙතෝරාගත් කලාප සදහා පමණක් නාම ෙයෝජනා ලබා දීමටද හැක. ෙකෙසේ 
නමුත්, දිස්තික්කයටම තරඟ කිරීෙමන් සමානුපාතික නිෙයෝජනෙයන් අසුන් ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව වැඩි ෙව්. 
නාම ෙයෝජනා බාර ෙදන අවස්ථාෙව්, 29 ෙදෙනකුෙග් නම් සහිත ජාතික ලැයිස්තුවද බාර දිය යුතුය. 

මනාප අංක 
නාම ෙයෝජනා අවසන් වන දින සිට දින 3කට පසු මැතිවරණ ෙකොමිසම විසින් තරඟ කරන අෙප්ක්ෂකයින්හට මනාප 
අංක ලබා ෙදනු ඇත. තනි කලාප සදහා තරඟ වදින අෙප්ක්ෂකයින් ෙදෙදනාට මනාප අංක 1 සහ 2 ලබා ෙදන අතර, 
බහු කලාප සදහා තරඟ වදින අෙප්ක්ෂකයින් තිෙදනාට මනාප අංක 1, 2 සහ 3 ලබා ෙදනු ඇත.  

ඡන්දය පකාශ කිරීම 
ඡන්දය සලකුණු කිරීෙම් පතිකාව, වත්මන් ඡන්ද සලකුණු කිරීෙම් පතිකාවට සමාන වන අතර, ඡන්දදායකයින් විසින් 
පථමෙයන් පක්ෂයට ඡන්ද සලකුණු කර ෙදවනුව එම පක්ෂෙය් තමන් කැමති අෙප්ක්ෂකයින්ට මනාප සලකුණු කල 
හැක. ඡන්දදායකයාට තම අභිමතය පරිදි තනි කලාපයකදී නම් උපරිම ෙලස මනාප ෙදකක්ද, බහු කලාපයකදී නම් 
උපරිම ෙලස මනාප තුනක්ද ලබා දීමට හැකියාව ඇත. ඡන්දදායකයාට අවශ්යනම් පක්ෂයට පමණක් ඡන්දය ලබාදී, 
අෙප්ක්ෂකයින්ට මනාප සලකුණු ෙනොකර සිටිය හැක.    

පළමු සහ බහු මන්තී ධුර  
තනි ෙහෝ බහු මැතිවරණ  කලාපයක වැඩිම ඡන්ද ලබා ගත් පක්ෂයට කලාපෙය්  පළමු මන්තී ධුරය හිමි වනු ඇත. බහු 
කලාපයක් ඇත්නම්, බහු කලාපෙය් ෙදවැනි තැනට වැඩිම ඡන්ද ලබාගත් පක්ෂයට බහු මන්තී ධුරය හිමි වනු ඇත.  

ෙබෝනස් මන්තී ධුරය සහ සමානුපාතික නිෙයෝජන මන්තී ධුර  
එක් එක් පක්ෂ විසින් දිස්තික්කය තුල ඇති සියලුම කලාප වලින් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව එකතු කර, දිස්තික් ඡන්ද 
සංඛ්යාව ගණනය ක රනු ලැෙබ්. දිස්තික්කෙය් වැඩිම ඡන්ද ලබාගත් පක්ෂයට ෙබෝනස් ආසනය ලැෙබනු ඇත. 
දිස්තික්කෙය් සියලු පළමු මන්තී ධුර සහ ෙබෝනස් මන්තී ධුරය දිස්තික්කයට නියමිත මුළු මන්තී ධුර සංඛ්යාෙවන්, අඩු 
කල පසු දිස්තික්කයට අදාල සමානුපාතික නිෙයෝජන මන්තී ධුර සංඛ්යාව ලැෙබ්. දිස්තික්කෙය් බහු කලාපයක් 
ඇත්නම්, එම ඉහත අගෙයන් එකක් අඩුකර ලැෙබන අගය සමානුපාතික නිෙයෝජන මන්තී ධුර ගණනට සමාන ෙව්. 

සමානුපාතික නිෙයෝජනය ගණනය කිරීම 
දිස්තික්කෙය් වලංගු මුළු ඡන්ද සංඛ්යාෙවන් විස්ෙසන් එකකට (5%) වඩා අඩුෙවන් ලබා ගත් පක්ෂ සමානුපාතික 
නිෙයෝජනය අනුව ආසන ලැබීමට සුදුසුකම් ෙනොලබනු ඇත. මුළු ඡන්ද සංඛ්යාෙවන් සුදුසුකම් ෙනොලද ඡන්ද අඩු කල 
පසු ලැෙබන ඡන්ද සංඛ්යාව 'අදාළ ඡන්ද සංඛ්යාව'  ෙලස නම් ෙකෙර්. අදාළ ඡන්ද සංඛ්යාව, දිස්තික්කයට නියමිත 
මන්තී ධුර සංඛ්යාෙවන් එකක් අඩු කර ලැෙබන අගෙයන් ෙබදා ‘සම්පයුක්ත සංඛ්යාව’ ගණනය කරනු ලැෙබ්. 
සම්පයුක්ත සංඛ්යාව පූර්ණ සංඛ්යාවක් නම් එම පූර්ණ සංඛ්යාවද, පූර්ණ සංඛ්යාවක් හා භාගයක් නම්, ඊලග පූර්ණ 
සංඛ්යාව සම්පයුක්ත සංඛ්යාව ෙලස සලකනු ලැෙබ්. යම් පක්ෂයක් පළමු ෙහෝ බහු මන්තී ධුර ලබා ඇත්නම්, එම මන්තී 
ධුර සංඛ්යාව, සම්පයුක්ත සංඛ්යාෙවන් ගුනකර ලැෙබන ඡන්ද පමාණය ජයගාහී ෙකෝටාව ෙලස සලකනු ලැෙබ්. පළමු 
ෙහෝ බහු මන්තී ධුර ලබා ෙනොමැති පක්ෂවල ජයගාහී ෙකෝටාව ශුන්යය ෙව්. පක්ෂය ලබාගත් මුළු ඡන්ද සංඛ්යාෙවන් 
ජයගාහී ෙකෝටාව අඩු කර ලැෙබන ඉතිරි ඡන්ද සංඛ්යාව සමානුපාතික ගණනය කිරීමට සුදුසුකම් ලද ඡන්ද සංඛ්යාව 
ෙව්.  සුදුසුකම් ලද ඡන්ද සංඛ්යාව ඍණ අගයක් නම්, එය ශුන්යය ෙලස සැලකිය යුතුය. පළමු ෙහෝ බහු මන්තී  ධුර හිමි 
ෙනොවූ පක්ෂ ලබා ඇති සියලුම ඡන්ද, එම පක්ෂ සුදුසුකම් ලද ඡන්ද සංඛ්යාව බවට පත්ෙව්. සුදුසුකම් ලද ඡන්ද සංඛ්යාව, 
සම්පයුක්ත සංඛ්යාෙවන් ෙබදීෙමන් ලැෙබන අගය අනුව පක්ෂ වලට කලාප ආසන හිමි වීම තීරණය වනු ඇත. 
පථමෙයන් එම අගෙය් පූර්ණ සංඛ්යාවට හිමි ආසන ගණන පක්ෂවලට ලබාදී, ඉන්පසු  එම අගෙය් භාග ෙකොටෙසේ, 
ඉහලම භාගෙයන් ආරම්භ ෙකොට ඉතිරිවන ආසන ෙබදා ෙදනු ඇත. 

ෙදවන මන්තී ධුර සදහා කලාප හිමිවීම   
ෙදවන මන්තී ධුර සදහා කලාප ලබා දීෙම් පමුඛතාවය හිමිවනුෙය් දිස්තික්කෙය් පක්ෂ ලබා ගත් මුළු ඡන්ද සංඛ්යාෙව් 
අවෙරෝහණ අනුපිලිෙවල අනුවය. යම් ෙහයකින්, පක්ෂ ෙදකක් ෙහෝ කිහිපයක් සමාන ඡන්ද ලැබූ අවස්ථාවක, කුසපත් 
ඇදීෙමන් එම පමුඛතාවය තීරණය කල යුතුය. පක්ෂයකට පමුඛතාවය ලැබුන පසු,  ජනපිය ඡන්ද පතිශතෙය් 
අවෙරෝහණ පිළිෙවල අනුගමනය කරමින් එම පක්ෂෙය් ෙදවන මන්තී ධුර සදහා හිමිවිය යුතු කලාප තීරණය කරනු 
ඇත. ජනපිය ඡන්ද පතිශතය ගණනය කරනුෙය් යම් කලාපයක, පක්ෂය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්යාව, එම කලාපෙය් 
සමානුපාතික නිෙයෝජනයට සුදුසුකම් ලැබූ සියලු පක්ෂ වල ඡන්ද එකතුෙවන් ෙබදා 100න්  ගුන කිරීෙමනි. යම් 
ෙහයකින් ජනපිය ඡන්ද පතිශතය අනුව හිමිවිය යුතු කලාපය සදහා සියලු නිෙයෝජිතයින් ෙත්රී අවසන් නම්, ඊළගට 
ජනපිය ඡන්ද පතිශතය ඇති කලාපය එම පක්ෂයට ලැෙබනු ඇත. යම් ෙහයකින්, කලාප ෙදකක ෙහෝ කිහිපයක සමාන 
ඡන්ද පතිශත ඇති අවස්ථාවක, කුසපත් ඇදීෙමන් කලාප තීරණය කල යුතුය.   

ෙයෝජිත මැතිවරණ කමය ෙයොදා ගණනය කල උදාහරණ  
ෙයෝජිත මැතිවරණ කමය ෙයොදාෙගන, 2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්, දිස්තික්ක තුල පිහිටි කලාප අතෙර් මන්තී 
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ධුර ෙබදී යාම ගණනය කරන ආකාරය වගු අංක 2, 3 සහ 4හි ෙපන්වා දී ඇත. නව මැතිවරණ කලාප ස්ථාපනය කර 
ෙනොමැති නිසා, උදාහරණ සදහා පැරණි ෙකොට්ඨාස බද්ධ කර නව මැතිවරණ කලාප උපකල්පනය කර ඇත. වැඩිම 
පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජනයක් සහිත ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ගණනය කිරීම් 1වැනි උප ෙල්ඛනයට ඇතුලත් කර ඇත. 

වගුව 2: තනි කලාප පමණක් ඇතිවන වන්නි දිස්තික්කෙය් 2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව 
අනුව මන්තී ධුර 6 ෙබදීයන ආකාරය  

2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය 
වන්නි දිස්තික්කය 

ඉ. ත. අ. ක. එ. ජා .ප. එ. ජ. නි. ස. 

ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ  
ඡන්ද 

ආසන

මන්නාරම 27,096 1 12,738  2,596  

මුලතිව් 27,269 1 6,244  2,582  

වවුනියා 31,836 1 14,380  14,402  

පළමු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 3 0  0 

දිස්තික් ඡන්ද එකතුව (†ෙබෝනස්) 89,886 1† 39,513  20,965  

පළමු මන්තී ධුර දිනා ගැනීම 
නිසා ජයගාහී ෙකෝටාව අඩු කිරීම

-3×30,073  0  0  

සමානුපාතික ආසන 2 සදහා
සුදුසුකම් ලබන ඡන්ද සංඛ්යාව 

0  39,513  20,965  

සම්පයුක්ත සංඛ්යාෙවන් (30,073) 
ෙබදූ විට අගය සහ ආසන   

0 - 1.3139 1 0.6971 1 

මුළු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 4 1  1 

2015 මැතිවරණ පතිඵලය අනුව 4 1  1 

ෙදවන මන්තී ධුර 3 සදහා කලාප හිමිවන ආකාරය 

 
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය 
ඡන්ද % 

ආසන

මන්නාරම 63.86% (2)  30.02% (1)      1 6.11% (3)  

මුලතිව් 75.55% (1)     1 17.30% (3)  7.15% (2)  

වවුනියා 52.52% (3)  23.72% (2)  23.76% (1)      1 

වගු අංක 2හි සදහන් වන්නි දිස්තික්කෙය්, නියමිත මන්තී ධුර සංඛ්යාෙවන් අඩකට සමාන පැරණි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස 
ඇති නිසා, සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක්ම නව මැතිවරණ කලාපයක් ෙලස උපකල්පනය කර  ෙයෝජිත කමය ආෙද්ශ 
කර ඇත.  ඒ අනුව,  වන්නි දිස්තික්කෙය්  සියලුම කලාප ජයගහණය කල ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂයට  පළමු මන්තී ධුර 3ම 
හිමිෙව්. වැඩිම ඡන්ද ලබා ගැනීම නිසා  ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂයට, ෙබෝනස් ආසනයද හිමිෙව්. ඉතිරි මන්තී ධුර 2, දිස්තික් 
සමානුපාතික නිෙයෝජනය අනුව ෙබදී යායුතුය. සමානුපාතික නිෙයෝජනයට සුදුසුකම් ලැබූ අදාළ ඡන්ද සංඛ්යාව 
(89,886+39,513+20,965), මුළු මන්තී ධුර සංඛ්යාවට එකක් අඩු අගෙයන් (5) ෙබදු විට ලැෙබන අගය ෙහවත් 
සම්පයුක්ත සංඛ්යාව 30,073කි. ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂය පළමු මන්තී ධුර 3ක් දිනා ඇති නිසා, ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂය ලබා 
ඇති මුළු ඡන්ද සංඛ්යාෙවන්, ජයගාහී ෙකෝටාව ෙලස ඡන්ද 90,219 (3×30,073) ක් අඩු කල යුතුය. එවිට  ලැෙබන අගය 
ඍණ අගයක් නිසා, ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂය සුදුසුකම් ලද  ඡන්ද සංඛ්යාව ශුන්යය ෙලස සැලකිය යුතුය. එ. ජා. ප. ය සහ  
එ. ජ. නි. ස. කිසිදු පළමු මන්තී ධුරයක් දිනා ෙනොමැති නිසා, ඔවුන් විසින්  ලැබූ ඡන්ද සියල්ලම සමානුපාතික ගණනය  
සදහා සුදුසුකම් ලබයි. සුදුසුකම් ලැබූ ඡන්ද සංඛ්යාව, සම්පයුක්ත අගෙයන් ෙබදු විට, එ . ජා. ප. යට ලැෙබන අගය 
1.3139 ක් වන අතර එ. ජ. නි. ස. ට ලැෙබන අගය 0.6971කි.  එ . ජා. ප. ය ලබාගත් පූර්ණ සංඛ්යාව අනුව, එ . ජා. ප. 
යට මන්තී ධුර 1ක් හිමිෙව්. ඉන්පසුව ඉතිරි වූ භාග අතරින් ඉහලම භාගය එ. ජ. නි. ස. ට හිමි නිසා, ඉතිරි මන්තී ධුරය එ. 
ජ. නි. ස. ට හිමිෙව්. ෙදවන මන්තී ධුරයට අදාළ කලාපය ලබාගැනීෙම් පමුඛතාවය වැඩිම ඡන්ද ලබා ඇති ඉ. ත. අ. ක. 
පක්ෂයට හිමිවන නිසා, වැඩිම ජනපිය ඡන්ද පතිශතය ලබා ඇති මුලතිව් කලාපය  ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂයට හිමිෙව්. 
පමුඛතාවය අනුව පිලිෙවලින් එ . ජා. ප. යට මන්නාරම කලාපයද, එ. ජ. නි. ස. ට වවුනියා කලාපයද හිමිෙව්. අවසන් 
පතිඵලය වනුෙය්  ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂයට මන්තී ධුර 4ක්ද, එ . ජා. ප. යට මන්තී ධුර 1ක්ද, එ. ජ. නි. සට මන්තී ධුර 1ක්ද 
ෙලසය. ෙයෝජිත කමය මගින් ලබා ෙදන සමස්ත දිස්තික් පතිඵලය, 2015 දිස්තික් මැතිවරණ පතිඵලයම වන අතර, 
වන්නි දිස්තික්කෙය්  සෑම කලාපයක් සදහාම  ජනතාවට ඍජුව වග කියන ද්විත්ව නිෙයෝජනයක් හිමිෙව්. ෙයෝජිත 
කමය මගින් සුළු ජාතික පක්ෂ වලට සහ වන්නි දිස්තික්කෙය්දී සුළු පක්ෂ ෙලස තරඟ කල පධාන පක්ෂවලටද 
අසාධාරණයක් සිදු ෙනොවන බව ෙමම පතිඵලෙයන් සනාථ ෙව්.  
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වන්නි දිස්තික්කෙය් ඇති පැරණි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස ගණන, නව කලාප ගණනට සමාන වුවත්, හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කයට තනි කලාප ෙදකකුත්, එක් බහු කලාපයකුත් හිමිවිය යුතු නිසා (වගු අංක 1), මුල්කිරිගල සහ ෙබලිඅත්ත 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස බද්ධ කර, වගු අංක 3හි  එක් බහු කලාපයක් උපකල්පනය කර ඇත. එ. ජ. නි. ස. සියලුම කලාප 
දිනා, පළමු මන්තී ධුර 3ම දිනාෙගන ඇති අතර, එ. ජා .ප. ය මුල්කිරිගල-ෙබලිඅත්ත බහු කලාපෙය්, ෙදවැනි තැනට 
පත්වී  බහු මන්තී ධුරය හිමිකරෙගන ඇත. දිස්තික්කෙය් ඡන්ද එකතුව අනුව, වැඩිම ඡන්ද ලබාගත් එ. ජ. නි. ස. ය. ට  
ෙබෝනස් ආසනය හිමිෙව්. ඉතිරි මන්තී ධුර ෙදක, සමානුපාතික නිෙයෝජනය අනුව ෙබදී යායුතුය. හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කය සදහා ගණනය කල සම්පයුක්ත සංඛ්යාව 60,657කි. එ. ජ. නි. ස. පළමු මන්තී ධුර 3ක් දිනා ඇති නිසා, එ. ජ. 
නි. ස. ලද ඡන්ද සංඛ්යාෙවන් 181,971 (3×60,657) ක් අඩු කල යුතුය.  එ. ජා .ප. ය බහු මන්තී ධුරය දිනා ඇති නිසා, එ. 
ජා .ප. ය  ලද ඡන්ද සංඛ්යාෙවන් 60,657 ක් අඩු කල යුතුය. ජ. වි. ෙප. කිසිදු පළමු මන්තී ධුරයක් දිනා ෙනොමැති නිසා, 
ඔවුන් විසින් ලැබූ ඡන්ද සියල්ලම සමානුපාතික ගණනය සදහා ෙයොදා ගැෙන්. ෙමෙලස සුදුසුකම් ලද ඡන්ද සංඛ්යාව, 
සම්පයුක්ත අගෙයන් ෙබදු විට, එ. ජ. නි. ස. ට  0.2474ක්ද,   එ. ජා .පයට 1.1503ක්ද, ජ. වි. ෙපට 0.6022 ක්ද ලැෙබ්. 
එ. ජා .ප. ලබාගත් පූර්ණ සංඛ්යාව අනුව, එ. ජා .ප. ට  මන්තී ධුර 1ක් හිමිෙව්. ඉන්පසුව භාග අතරින් ඉහල භාගය ඇති 
ජ. වි. ෙප. ට  අෙනක් මන්තී ධුරය  හිමිෙව්. ඒ අනුව එ. ජ. නි. ස. ට ෙදවන මන්තී ධුර 1ක්ද,  එ. ජා .පයට ෙදවන මන්තී 
ධුර 1ක්ද, ජ. වි. ෙප. ට ෙදවන මන්තී ධුර 1ක්ද හිමි වන අතර, පමුඛතාවය සහ  ජනපිය ඡන්ද පතිශතය අනුව,  එ. ජ. නි. 
ස. ට තංගල්ල කලාපයද, එ. ජා .පයට තිස්සමහාරාමයද, ජ. වි. ෙප. ට මුල්කිරිගල-ෙබලිඅත්ත කලාපයද හිමිෙව්. 
ෙයෝජිත කමය මගින් සුළු පක්ෂ වලට අවාසියක් ෙනොවන බව හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ෙමම පතිඵලෙයන් 
තවදුරටත් සනාථ ෙව්. පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ මැතිවරණ කමෙයන් මන්තී ධුර ෙබදී යන ආකාරය 
ගණනය කල විට, ජ. වි. ෙප. ට එම ආසනය ෙනොලැෙබන බව 3වැනි උප ෙල්ඛනෙයන් ෙපන්වා ඇත.  

වගුව 3: බහු කලාපයක් ස්ථාපිත වන හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් ලබාගත් ඡන්ද 
සංඛ්යාව අනුව මන්තී ධුර 7 ෙබදීයන ආකාරය   

2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය 
හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කය 

එ. ජ. නි. ස. එ. ජා .ප. ජ. වි. ෙප. 
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ  
ඡන්ද 

ආසන

මුල්කිරිගල-ෙබලිඅත්ත (*බහු) 73,892 1 47,594 1* 11,253  

තංගල්ල 50,697 1 28,700  10,842  

තිස්සමහාරාම 63,950 1 48,184  12,031  

පළමු/බහු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 3 1  0 

දිස්තික් ඡන්ද එකතුව (†ෙබෝනස්) 196,980 1† 130,433  36,527  

පළමු/බහු මන්තී ධුර දිනා ගැනීම
නිසා ජයගාහී ෙකෝටාව අඩු කිරීම

-3×60,657  -1×60,657  0  

සමානුපාතික ආසන 2 සදහා
සුදුසුකම් ලබන ඡන්ද සංඛ්යාව 

15,009  69,776  36,527  

සම්පයුක්ත සංඛ්යාෙවන් (60,657)  
ෙබදූ විට අගය සහ ආසන   

0.2474 - 1.1503 1 0.6022 1 

මුළු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 4 2  1 

2015 මැතිවරණ පතිඵලය අනුව 4 2  1 

ෙදවන මන්තී ධුර 3 සදහා කලාප හිමිවන ආකාරය 

 
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය 
ඡන්ද % 

ආසන

මුල්කිරිගල-ෙබලිඅත්ත (බහු) 55.67% (2)  35.86% (2)  8.48% (3)      1 

තංගල්ල 56.18% (1)      1 31.80% (3)  12.01% (1)  

තිස්සමහාරාම 51.50% (3)  38.81% (1)      1 9.69% (2)  

පක්ෂ 4ක් සමානුපාතික නිෙයෝජනය සදහා සුදුසුකම් ලද මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් මන්තී ධුර ෙබදීයන ආකාරය  වගු 
අංක 4න් ෙපන්නුම් කරයි. මඩකලපුව දිස්තික්කයට එක් තනි කලාපයකුත්, එක් බහු කලාපයකුත් පමණක් තිබිය යුතු 
නිසා (වගු අංක 1), මඩකලපුව සහ පදිරුප්පු  මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස බද්ධ කර එක් බහු කලාපයක් උපකල්පනය කර 
ඇත. ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂය සියලු කලාප දිනා පළමු මන්තී ධුර 2ම දිනාෙගන ඇති අතර, ශී ල. මු. ෙකො. ය මඩකලපුව-
පදිරුප්පු බහු කලාපෙය් ෙදවැනි තැනට පත්වී  බහු මන්තී ධුරය හිමිකරෙගන ඇත. දිස්තික්කෙය් ඡන්ද එකතුව අනුව, 
වැඩිම ඡන්ද ලබාගත් ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂයට  ෙබෝනස් ආසනය හිමිෙව්. ඉතිරි මන්තී ධුරය, සමානුපාතික නිෙයෝජනය 
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අනුව ෙබදී යා යුතුය. මඩකලපුව දිස්තික්කය සදහා ගණනය කල සම්පයුක්ත සංඛ්යාව 57,564කි. ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂය 
පළමු මන්තී ධුර 2ක් දිනා ඇති නිසා, ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂය ලද ඡන්ද සංඛ්යාෙවන් 115,128 (2×57,564) ක් අඩු කල 
යුතුය.  ශී ල. මු. ෙකො. ය බහු මන්තී ධුරය දිනා ඇති නිසා, ශී ල. මු. ෙකො. ය  ලද ඡන්ද සංඛ්යාෙවන් 57,564 ක් අඩු කල 
යුතුය. ඍණ අගයක් නිසා, ශී ල. මු. ෙකො. ය සුදුසුකම් ලද ඡන්ද සංඛ්යාව ශුන්යය ෙව්. එ. ජා. ප. ය සහ එ. ජ. නි. ස. ය 
කිසිදු පළමු මන්තී ධුරයක් දිනා ෙනොමැති නිසා, ඔවුන් විසින් ලැබූ ඡන්ද සියල්ලම සමානුපාතික ගණනය  සදහා ෙයොදා 
ගැෙන්. ෙමෙලස සුදුසුකම් ලද ඡන්ද සංඛ්යාව, සම්පයුක්ත අගෙයන් ෙබදු විට, ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂයට  0.2095ක්ද,   එ. 
ජා .පයට 0.5621ක්ද, එ. ජ. නි. ස. ට 0.5599 ක්ද ලැෙබ්. භාග අතරින් ඉහල භාගය ඇති එ. ජා .පයට සමානුපාතික 
නිෙයෝජනය අනුව ලැෙබන  මන්තී ධුරය  හිමිෙව්. ඒ අනුව ඉ. ත. අ. ක. පක්ෂයට මන්තී ධුර 3ක්ද (කල්කුඩා =1, 
මඩකලපුව - පදිරුප්පු =2),  ශී ල. මු. ෙකො. යට මන්තී ධුර 1ක්ද (මඩකලපුව - පදිරුප්පු =1),  එ. ජා .ප යට මන්තී ධුර 
1ක්ද (කල්කුඩා =1), හිමි ෙව්. එක් සමානුපාතික ආසනයක් සදහා පක්ෂ 4ක් සුදුසුකම් ලැබූ අවස්ථාවක වුවද, ෙයෝජිත 
කමය මගින් ලබා ෙදන පතිඵලය, වත්මන් සමානුපාතික කමය ලබාෙදන පතිඵලයට සමානය. 

වගුව 4: 2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව අනුව පක්ෂ 4ක් සමානුපාතික නිෙයෝජනය සදහා 
සුදුසුකම් ලද මඩකලපුව  දිස්තික්කෙය් මන්තී ධුර 5 ෙබදීයන ආකාරය   

2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය  
මඩකලපුව  
දිස්තික්කය 

ඉ. ත. අ. ක. ශී ල. මු. ෙකො. එ. ජා .ප. එ. ජ. නි. ස. 

ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන 
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන

මඩකලපුව - පදිරුප්පු (*බහු) 92,411 1 27,994 1* 14,116  23,534  

කල්කුඩා 28,718 1 9,093  17,142  7,990  

පළමු/බහු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 2 1 0   

දිස්තික් ඡන්ද එකතුව (†ෙබෝනස්) 127,185 1† 38,477  32,359  32,232  

පළමු/බහු මන්තී ධුර දිනා ගැනීම 
නිසා ජයගාහී ෙකෝටාව අඩු කිරීම 

-2×57,564  -1×57,564  0  0  

සමානුපාතික ආසන 1 සදහා 
සුදුසුකම් ලබන ඡන්ද සංඛ්යාව 

12,057  0  32,359  32,232  

සම්පයුක්ත සංඛ්යාෙවන් (57,564)  
ෙබදූ විට අගය සහ ආසන   

0.2095 - 0 - 0.5621 1 0.5599 - 

මුළු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 3 1 1  - 

2015 මැතිවරණ පතිඵලය අනුව 3 1 1  - 

ෙදවන මන්තී ධුර 2 සදහා කලාප හිමිවන ආකාරය 

 
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන 
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන

මඩකලපුව - පදිරුප්පු (*බහු) 58.47% (1)      1 17.71% (1)  8.93% (2)  14.89% (1)  

කල්කුඩා 45.63% (2)  14.45% (2)  27.23% (1)       1 12.69% (2)  

කලාප ආසන සදහා නිෙයෝජිතයින් ෙත්රී පත්වීම 
කලාපයක පළමු මන්තී ධුර ෙහෝ බහු මන්තී ධුරය පක්ෂයකට හිමිවූ පසු, එම ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වනුෙය් අදාළ පක්ෂෙයන් එම කලාපයට තරඟ කර වැඩිම මනාප ගත් අෙප්ක්ෂකයාය. 
සමානුපාතික නිෙයෝජනය අනුව ෙදවන මන්තී ධුර ෙබදාදුන් පසුව, ෙදවන මන්තී ධුරය ලද පක්ෂෙය් මනාප වැඩිෙයන්ම 
ගත් අෙප්ක්ෂකයා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වනු ඇත. යම් ෙහයකින්, වැඩිම මනාප ලබා ගත් අෙප්ක්ෂකයා එම 
කලාපෙය් පළමු/බහු මන්තී ෙලස දැනටමත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වී ඇත්නම්, ෙදවනුවට වැඩිම මනාප ලබා ගත් 
අෙප්ක්ෂකයාට එම මන්තී ධුරය හිමිෙව්.  

කලාප ආසන හිස්වන විට පුරප්පාඩු පිරවීම 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය සදහා පත්වූ මන්තී වරෙයක් ඉල්ලා අස්වීම ෙහෝ අත්හිටුවීම ෙහෝ ෙනරපීම ෙහෝ මියයාම 
නිසා මන්තී ධුරෙය් පුරප්පාඩුවක් ඇතිවූ විට, එම ධුරය, පළමු මන්තී ධුරයක් නම්, කලාපෙය් අතුරු මැතිවරණයක් 
පවත්වා, පළමු මන්තී ධුරය සදහා නිෙයෝජිතෙයක් ෙතෝරා පත් කර ගත යුතුය. ෙදවන ෙහෝ බහු මන්තී ධුරයක් පුරප්පාඩු 
වූ විට, එම  මන්තී අසුන ලබා දිය යුත්ෙත් අදාළ පක්ෂෙයන් එම කලාපයට ඉදිරිපත් වී ආසනයක් ෙනොලද මනාප 
ලැයිස්තුෙව් ඉහලින් සිටින අෙප්ක්ෂකයාටය. යම් ෙහයකින් අදාළ පක්ෂෙයන් කලාපයට තරඟ කල සියලු ෙදනා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී අවසන් නම්, පක්ෂ ෙල්කම් ෙහෝ පක්ෂ නායක විසින් ඒ සදහා නිෙයෝජිතෙයක් නම් කල යුතුය. 
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ජාතික ලැයිස්තුව 
මුළු ශී ලංකාව තුල සුදුසුකම් ලැබූ පක්ෂ  ඡන්ද ලබා ගත් අනුපාතයට අනුව ජාතික ලැයිස්තුෙව් මන්තී ධුර 29, දැනට 
ෙබදා ෙදන අකාරයටම ෙබදා ෙදනු ඇත. ජාතික ලැයිස්තුව හරහා පාර්ලිෙම්න්තුවට යාමට සුදුසුකම් ලැෙබනුෙය් ජාතික 
ලැයිස්තුෙව් නම් ඇති අෙප්ක්ෂකයන්ට සහ මැතිවරණයට එම පක්ෂෙයන් තරඟ කර ෙත්රී පත් ෙනොවූ (පරාජිත) 
අෙප්ක්ෂකයන් අතරින් උපරිම ෙලස ෙදෙදෙනකුට පමණි. එක් පක්ෂයකට ජාතික ලැයිස්තුව හරහා නම් කළ හැකි 
උපරිම පරාජිත අෙප්ක්ෂකයින් ගණන ෙදෙදෙනකුට සීමා වන අතර, එය එම පක්ෂයට ලැබුණු මුළු ජාතික ලැයිස්තු 
නිෙයෝජනෙයන් අඩකට වඩා වැඩි ෙනොවිය යුතුය. එමගින් අධි තරඟකාරිත්වය මත මැතිවරණෙය්දී පරාජයට පත් වුවද, 
ජාතික වශෙයන් වැදගත් ෙද්ශපාලනඥයන්ට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීෙම් අවස්ථාව අහිමි ෙනොවනු ඇත.  

ෙයෝජිත මැතිවරණ කමෙය් වාසි සහ අවාසි  
සමානුපාතික නිෙයෝජනය ගණනය කිරීමට පථමෙයන් පක්ෂය විසින් දිනා ගත් ආසන වලට අදාළ ජයගාහී ෙකෝටාව 
මුළු ඡන්ද ගණනින් අඩු කිරීම සහ ෙක්වල කමෙයන් ෙත්රී පත්වන මන්තී සංඛ්යාව 50% ෙනොඉක්මවීම  යන කරුණු 
නිසා, මිශ සභික සමානුපාතික මැතිවරණ කමෙය් ඇති පධාන අඩුපාඩුවක් වන එල්ෙලන ආසන ඇතිවීම, ෙයෝජිත 
කමෙය්දී මතු වන්ෙන් නැත. එය ෙමම ෙයෝජනාවලිෙය් ඇති සුවිෙශේෂී ලක්ෂණයකි.  දැනට පවතින දිස්තික් අනුපාත 
කමයටම ආසන ෙබදී යාම සිදුවන නිසා, ෙයෝජිත කමය තුලින් කිසිදු පක්ෂයකට අලුතින් අසාධාරණයක් සිදු ෙනොවන 
අතර, සුළු/සුළු ජාතික පක්ෂ වල නිෙයෝජනයන් දිය කර හැරීමක් කිසිෙසේත්ම සිදු ෙනොවන බව වගු අංක 3, 4 සහ 5හි 
ඇති උදාහරණ මගින්ද උප ෙල්ඛනවල ඇති උදාහරණ වලින්ද ෙපන්වා දී ඇත. ෙයෝජිත කමය පළාත් සභා සහ පළාත් 
පාලන මැතිවරණ සදහා පහසුෙවන් ෙයොදා ගත හැක (උප ෙල්ඛන 2 සහ 3).   

ෙමම මිශ කමෙය් ඇති විෙශේෂත්වය නම්, එය  සැමට සාධාරණ නිෙයෝජනයක් ලැෙබන ෙලස ස්ථාපිත කිරීමට 
පාර්ලිෙම්න්තු ආසන ගණන ඉහල දැමීෙම් කිසිදු අවශ්යතාවයක් මතු ෙනොවීමය. දිස්තික්කයක් තුල විහිදුනු 
නිෙයෝජනයක් ෙවනුවට, නිෙයෝජිතයින්ට කුඩා කලාපයක නිෙයෝජනයක් හිමිෙව්. ජනතාවට තමන්ට ඍජුව වග කියන 
ද්විත්ව ෙහෝ තිත්ව නිෙයෝජනයක් හිමිෙව්. ෙමම ෙයෝජිත කමෙය්දී, ජාතික ලැයිස්තුව හැර නිෙයෝජිතයන් 196ක් ෙතෝරා 
පත් කර ගැනීෙම් අවස්ථාව ජනතාවට ලැෙබන අතර, ජාතික ලැයිස්තුව හරහා පත්කළ හැකි උපරිම පරාජිත 
අෙප්ක්ෂකයින් ගණනද ෙදෙදෙනකුට සීමා කර ඇත. එනමුත්  ගැසට් කල 20 ෙවනි ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් 
ඉදිරිපත් වී ඇති  මිශ මැතිවරණ කමයත්, ඊට කලින් ෙයෝජනා වූ මිශ මැතිවරණ කමයත් යන ෙදෙකන්ම, පාර්ලිෙම්න්තු 
ආසන සංඛ්යාව 237 ෙහෝ 255 දක්වා ඉහල දමන අතර, තරඟ ෙනොකරන අෙප්ක්ෂක ලැයිස්තුව හරහා පත්වන මන්තීන් 
කුමන ෙකොට්ඨාස නිෙයෝජනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්වන්ෙන්දැයි නිශ්චිතව සදහන් කර නැත. 

ෙයෝජිත කමය මගින් තනි කලාපයක් සදහා පක්ෂ සංවිධායකයින් ෙදෙදෙනකුද, බහු තනි කලාපයක් සදහා පක්ෂ 
සංවිධායකයින් තිෙදෙනකුද පත්කිරීමට පක්ෂ වලට අවකාශය ලැෙබ්. කලාපෙය් වර්ග පමාණය දිස්තික්කයට වඩා 
කුඩාවීම, කුඩා පිරිසක් සමග තරඟ වැදීම යන කරුණු නිසා, ආර්ථික අතින් ශක්තිමත් අෙප්ක්ෂකයින්ට වඩා කලාපෙය් 
දක්ෂ වැදගත් පුද්ගලයින්ට නාම ෙයෝජනා දීමට පක්ෂ ෙපළෙඹනු ඇත. දිස්තික්කයට වඩා කලාපය කුඩාවීම නිසා, තරඟ 
කරන අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් වියදම් වල විශාල අඩුවීමක් සිදුෙව්.  

ෙයෝජිත මිශ මැතිවරණ කමෙය්දී, මනාප කමය සහමුලින්ම අෙහෝසි ෙනොෙව්. යෙමක් එය ෙමම කමෙය් ඇති 
අඩුපාඩුවක් ෙලස සැලකිය හැක. එෙහත් මනාප කමය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි වන මිශ මැතිවරණ කමයකදී, 
සමානුපාතික නිෙයෝජනෙයන් පක්ෂයට ලැෙබන ධුර සදහා, ෙතෝරා ගැනීමට සිදුවන්ෙන් පරාජිත අෙප්ක්ෂකයින් 
අතරින් ෙහෝ තරඟ ෙනොකරන අෙප්ක්ෂක ලැයිස්තුෙවන්ය. එවිට එම අෙප්ක්ෂකයින් ෙතෝරා ගැනීෙම් අයිතිය 
ඡන්දදායකයාෙගන් ගිලිහී පක්ෂ ෙල්කම් ෙහෝ පක්ෂ නායකයා අතට පත්ෙව්. ෙමම පශ්නය විසදීමට සමානුපාතික 
නිෙයෝජනෙයන් පත්වන නිෙයෝජිතයින් ගණන අඩු කළෙහොත්, එයින් සුළු/සුළු ජාතික පක්ෂ වලට ෙමන්ම ෙහොදම 
පරාජිත පක්ෂයටද අසාධාරණයක් සිදුෙව්. ෙයෝජිත කමෙය්දී, ඡන්දදායකයාට පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයින් සියල්ලටම 
මනාප ලබාදීමට හැකි නිසා, මනාප ෙපොරෙය් ඉතා පැහැදිලි අඩුවක් අෙප්ක්ෂා  කල හැක. ෙක්වල කමෙය්දී, තමන් ලැදි 
පක්ෂෙයන් නාම ෙයෝජනා ලබා දී ඇති ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට ඡන්දය දීම ෙවනුවට, ෙයෝජිත කමෙය්දී, ඡන්දයට 
ඉදිරිපත්වී සිටින අෙප්ක්ෂකයන් ෙදෙදනා ෙහෝ තිෙදනා අතරින් වඩා ෙහොද, අෙප්ක්ෂකයාට තම මනාපය දීෙම් අවස්ථාව 
ඡන්දදායකයාට හිමිෙව්. ඡන්දය සලකුණු කිරීෙම් පතිකාෙව් පැහැදිලි ෙවනසක් සිදු ෙනොවන නිසාත්, එවන් පතිකා 
පසුගිය අවුරුදු 25 තුල භාවිතා කල නිසාත්, ෙයෝජිත කමයට අදාළ ඡන්දය සලකුණු කිරීෙම් පතිකාවසදහා 
ඡන්දදායකයාව අලුතින් දැනුවත් කිරීමක් ෙහෝ හුරු කරවීමක් අවශ්ය ෙනොවනු ඇත.  

පැරණි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස මුල් කර ගත් අධි ෙක්වල නිෙයෝජනයක් සහිත මිශ මැතිවරණ කම ගැන විෙරෝධය පල 
කිරීමට වඩා, මනාප කමය ඉතා සුළුෙවන් පැවතුනද, වත්මන් මැතිවරණ කමය ලබාෙදන පතිඵලවලට සමාන පතිඵල 
ලබාෙදන ෙමම මිශ මැතිවරණ ෙයෝජනාවලියට, සියලු ෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු වනු ඇතයි අෙප්ක්ෂා කරමි. 
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1වැනි උප ෙල්ඛනය - ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පතිඵල සදහා ෙයෝජිත කමය ෙයොදා ගැනීම  

ෙයෝජිත කමය ෙයොදා ගනිමින් 2015, 2010 සහ 2004 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයන්හි වැඩිම පාර්ලිෙම්න්තු 
නිෙයෝජනයක් සහිත  ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පතිඵල ගණනය කල ආකාරය වගු අංක 5, 6 සහ 7න් දැක්ෙව්. යාබද 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස බද්ධ ෙකොට තනි සහ බහු මැතිවරණ කලාප උපකල්පනය කර ඇත. ෙවනත් ආකාරෙයන් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස බද්ධ කලද, සමස්ත දිස්තික් පතිඵලෙය් ෙවනසක් සිදු ෙනොෙව්.  

වගුව 5: 2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව අනුව ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් මන්තී ධුර 19 ෙබදීයන 
ආකාරය   

2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය 
ෙකොළඹ දිස්තික්කය 

එ. ජා .ප. එ. ජ. නි. ස. ජ. වි. ෙප. 
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ  
ඡන්ද 

ආසන

උ. ෙකොළඹ - බට. ෙකොළඹ - මැද 
ෙකොළඹ (*බහු) 

152,599 1 25,949 1* 4,631  

ෙබොරැල්ල - ෙකොෙලොන්නාව 78,164 1 47,142  8,441  

නැ. ෙකොළඹ - ෙකෝට්ෙට් 61,697 1 33,714  7,035  

මහරගම - ෙදහිවල 69,527 1 60,322  11,367  

ෙමොරටුව - රත්මලාන 70,077 1 59,345  8,601  

කැස්බෑව  49,637  65,243 1 11193  

කඩුෙවල 56,154  62,136 1 11971  

ෙහෝමාගම 52,336  66,450 1 10719  

අවිස්සාෙව්ල්ල 39,106  42,895 1 4346  

පළමු/බහු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 5 5  0 

දිස්ත් රික් ඡන්ද එකතුව (†ෙබෝනස්) 640,743 1† 474,063  81,391  

පළමු/බහු මන්තී ධුර දිනා ගැනීම
නිසා ජයගාහී ෙකෝටාව අඩු කිරීම

-5×66,456  -5×66,456  0  

සමානුපාතික ආසන 8 සදහා
සුදුසුකම් ලබන ඡන්ද සංඛ්යාව 

308,463  141,783  81,391  

සම්පයුක්ත සංඛ්යාෙවන් (66,456)
ෙබදූ විට අගය සහ ආසන   

4.6416 5 2.1335 2 1.2247 1 

මුළු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 11 7  1 

2015 මැතිවරණ පතිඵලය අනුව 11 7  1 

ෙදවන මන්තී ධුර 9 සදහා කලාප හිමිවන ආකාරය 

 
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය 
ඡන්ද % 

ආසන

උ. ෙකොළඹ - බට. ෙකොළඹ - මැද 
ෙකොළඹ (*බහු) 

83.31% (1) 1    1 14.16% (9)  2.52% (9)  

ෙබොරැල්ල - ෙකොෙලොන්නාව 58.44% (3) 1    3 35.25% (7)  6.31% (6)  

නැ. ෙකොළඹ - ෙකෝට්ෙට් 60.22% (2) 1    2 32.91% (8)  6.86% (5)  

මහරගම - ෙදහිවල 49.23% (5) 1    5 42.72% (6)  8.04% (4)  

ෙමොරටුව - රත්මලාන 50.77% (4) 1    4 43.00% (5)  6.23% (7)  

කැස්බෑව  39.37% (9) 51.75% (1) 1    1 8.88% (2)  

කඩුෙවල 43.11% (7) 47.07% (4) 9.19% (1)      1 

ෙහෝමාගම 40.41% (8) 51.31% (2) 1    2 8.28% (3)  

අවිස්සාෙව්ල්ල 45.28% (6) 1    6 49.68% (3)  5.03% (8)  
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වගුව 6: 2010 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව අනුව ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් මන්තී ධුර 19 ෙබදීයන 
ආකාරය 

2010 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය
ෙකොළඹ දිස්තික්කය 

එ. ජ. නි. ස. එ. ජා .ප. ප. ජා . ස. 

ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ  
ඡන්ද 

ආසන

උ. ෙකොළඹ - බට. ෙකොළඹ - මැද 
ෙකොළඹ (*බහු) 

42,939 1* 95,302 1 11,144  

ෙබොරැල්ල - ෙකොෙලොන්නාව 51,444 1 40,370  11,990  

නැ. ෙකොළඹ - ෙකෝට්ෙට් 37,461 1 35615  11,337  

මහරගම - ෙදහිවල 59,672 1 27,768  16,569  

ෙමොරටුව - රත්මලාන 59,855 1 40,740  13,220  

කැස්බෑව  60,139 1 21,953  13,532  

කඩුෙවල 56,539 1 23,546  14,460  

ෙහෝමාගම 57,951 1 26,841  10,103  

අවිස්සාෙව්ල්ල 42,259 1 16,730  5,432  

පළමු/බහු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 9 1  0 

දිස්ත් රික් ඡන්ද එකතුව (†ෙබෝනස්) 480,896 1† 339,750  110,683  

පළමු/බහු මන්තී ධුර දිනා ගැනීම 
නිසා ජයගාහී ෙකෝටාව අඩු කිරීම

-9×51,741  -1×51,741  0  

සමානුපාතික ආසන 8 සදහා 
සුදුසුකම් ලබන ඡන්ද සංඛ්යාව 

15,227  288009  110,683  

සම්පයුක්ත සංඛ්යාෙවන් (51,741)  
ෙබදූ විට අගය සහ ආසන   

0.2943 - 5.5664 6 2.1392 2 

මුළු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 10 7  2 

2010 මැතිවරණ පතිඵලය අනුව 10  7  2 

ෙදවන මන්තී ධුර 9 සදහා කලාප හිමිවන ආකාරය 

 
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය 
ඡන්ද % 

ආසන

උ. ෙකොළඹ - බට. ෙකොළඹ - මැද 
ෙකොළඹ (*බහු) 

28.74% (9)  63.80% (1)  1    1 7.46% (9)  

ෙබොරැල්ල - ෙකොෙලොන්නාව 49.56% (7)  38.89% (3) 1    3 11.55% (6)  

නැ. ෙකොළඹ - ෙකෝට්ෙට් 44.38% (8)  42.19% (2) 1    2 13.43% (4)  

මහරගම - ෙදහිවල 57.37% (5)  26.70% (6) 1    6 15.93% (1)  

ෙමොරටුව - රත්මලාන 52.59% (6)  35.79% (4) 1    4 11.62% (5)  

කැස්බෑව  62.89% (2)  22.96% (9) 14.15% (3) 1    2

කඩුෙවල 59.80% (4)  24.90% (8) 15.29% (2) 1    1

ෙහෝමාගම 61.07% (3)  28.28% (5) 1    5 10.65% (7)  

අවිස්සාෙව්ල්ල 65.60% (1)      1 25.97% (7) 8.43% (8)  
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වගුව 7:2004 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව අනුව ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් මන්තී ධුර 20 ෙබදීයන 
ආකාරය   

2004 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය
ෙකොළඹ දිස්තික්කය 

එ. ජා .ප. එ. ජ. නි. ස. ජා. ෙහ. උ. 

ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ  
ඡන්ද 

ආසන

උ. ෙකොළඹ,  40,387 1 12,724  3,409  

බ. ෙකොළඹ - මැද ෙකොළඹ  90,683 1 21,294  11,705  

ෙබොරැල්ල - ෙකොෙලොන්නාව 50,993 1 45,460  20,671  

නැ. ෙකොළඹ - ෙකෝට්ෙට් 43,374 1 32,211  22,308  

මහරගම - ෙදහිවල 42,202  50,496 1 34,632  

ෙමොරටුව - රත්මලාන 52,761  58,117 1 22,578  

කැස්බෑව  26,302  45,939 1 29,850  

කඩුෙවල 32,772  53,065 1 18,485  

ෙහෝමාගම 29,029  49,520 1 17,768  

අවිස්සාෙව්ල්ල 28,607  37,380 1 5,952  

පළමු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 4 6  0 

දිස්ත් රික් ඡන්ද එකතුව (†ෙබෝනස්) 441,841 1† 414,688  190,618  

පළමු මන්තී ධුර දිනා ගැනීම 
නිසා ජයගාහී ෙකෝටාව අඩු කිරීම

-4×55,113  -6×55,113  0  

සමානුපාතික ආසන 9 සදහා 
සුදුසුකම් ලබන ඡන්ද සංඛ්යාව 

221,389  84,010  110,683  

සම්පයුක්ත සංඛ්යාෙවන් (55,113)  
ෙබදූ විට අගය සහ ආසන   

4.0170 4 1.5243 2 3.4587 3 

මුළු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 9 8  3 

2004 මැතිවරණ පතිඵලය අනුව 9 8  3 

ෙදවන මන්තී ධුර 10 සදහා කලාප හිමිවන ආකාරය 

 
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය 
ඡන්ද % 

ආසන

උ. ෙකොළඹ,  71.46% (2) 1    2 22.51% (9)  6.03% (10) 

බ. ෙකොළඹ - මැද ෙකොළඹ  73.32% (1) 1    1 17.22% (10)  9.46% (8) 

ෙබොරැල්ල - ෙකොෙලොන්නාව 43.54% (4) 1    4 38.81% (7)  17.65% (6) 

නැ. ෙකොළඹ - ෙකෝට්ෙට් 44.31% (3) 1    3 32.90% (8)  22.79% (3) 

මහරගම - ෙදහිවල 33.14% (7) 39.66% (6)  27.20% (2) 1    2

ෙමොරටුව - රත්මලාන 39.53% (6) 43.55% (5)  16.92% (7) 1    3

කැස්බෑව  25.76% (10) 45.00% (4)  29.24% (1) 1    1

කඩුෙවල 31.41% (8) 50.87% (3) 1    2 17.72% (5) 

ෙහෝමාගම 30.14% (9) 51.41% (2) 1    1 18.45% (4) 

අවිස්සාෙව්ල්ල 39.77% (5) 1    5 51.96% (1) 8.27% (9) 
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2වැනි උප ෙල්ඛනය - පළාත් සභා මැතිවරණය සදහා ෙයෝජිත කමය ෙයොදා ගැනීම 

ෙමම උප ෙල්ඛනෙයන් සලකා බලනුෙය් ෙයෝජිත කමය පළාත් සභා මැතිවරණ සදහා ෙයොදා ගත හැකි ආකාරයයි. වගු  
අංක 8 හි දක්වා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණ කලාප ෙබදීමට අනුව, සෑම තනි පාර්ලිෙම්න්තු කලාපයකට, තනි පළාත් 
සභා කලාප 2ක්ද, සෑම බහු පාර්ලිෙම්න්තු කලාපයකට, තනි පළාත් සභා කලාප 3ක්ද වන ෙලස පළාත් සභා කලාප 
සදහා සීමා නිර්ණය කිරීම ෙයෝජනා ෙකෙර්. ඒ අනුව තනි පළාත් සභා මැතිවරණ කලාප 196ක් ස්ථාපනය වන අතර, 
සෑම පළාත් සභා කලාපයක් සදහාම එක් පළමු මන්තී ධුරයක් සහ එක් ෙදවන මන්තී ධුරයක් හිමිෙව්. උදාහරණයක් 
ෙලස බස්නාහිර පළාත් සභාව සැලකුවෙහොත්, ෙකොළඹ දිස්තික්කයට පළමු මන්තී ධුර 19ක්  සහ ෙදවන මන්තී ධුර19ක් 
ද, ගම්පහ දිස්තික්කයට  පළමු මන්තී ධුර 18ක් සහ ෙදවන මන්තී ධුර 18ක් ද, කළුතර දිස්තික්කයට පළමු මන්තී ධුර 
10ක්  සහ ෙදවන මන්තී ධුර 10ක් ද, හිමිවනු ඇත. ෙම් ආකාරයට ගණනය කල විට, සියලු පළාත් සභා සදහා පළාත් 
සභා නිෙයෝජිතයින් 392 (පළමු මන්තී ධුර: 196+ ෙදවන මන්තී ධුර:196) ක් ෙත්රී පත් වනු ඇත. එම සංඛ්යාව දැනට 
සියලු පළාත් සභා පත් වන මුළු නිෙයෝජිතයින් ගණන වන 455ට වඩා 63ක් අඩු වුවද, වගු  අංක 8 හි සදහන් ෙලස 
පළාත් සභා මැතිවරණ කලාප ෙබදීෙමන්, පාර්ලිෙම්න්තු ආසන සහ පළාත් සභා ආසන අතර ඍජු සම්බන්ධතාවයක් 
ඇති වී, කලාපෙය්  දියුණුවටද, පාර්ලිෙම්න්තුව සහ පළාත් සභාව අතර බලය විමධ්යගත කිරීමටද ඉඩ සැලෙසේ. දැනට 
පළාත් සභා සදහා ෙවනම ෙබෝනස් ආසන 2ක් ලබා ෙදනුෙය් මුළු පළාෙතන්ම වැඩිම ඡන්ද ලබාගත් පක්ෂයටය. ඒ 
ෙවනුවට, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් ෙමන් පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දීත්, දිස්තික්කෙය් වැඩිම ඡන්ද ලබාගත් 
පක්ෂයට, ෙබෝනස් ආසනය ලබා දිය යුතුය. එවිට පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් ෙබෝනස් ආසනය සදහා ෙදවන මන්තී 
ධුරයක් අනුයුක්ත කල ආකාරයටම පළාත් සභාෙව් ෙබෝනස් ආසන සදහා ෙදවන මන්තී ධුරයක් අනුයුක්ත කල හැක. 

වගුව 8: නව පළාත් සභා මැතිවරණ කලාප සහ පළාත් සභා මන්තී ධුර සංඛ්යාව 

පළාත් 
සභාව 

මැතිවරණ 
දිස්තික්ක 

පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණ 
කලාප 

පළාත් සභා
මැතිවරණ 
කලාප 

පළමු 
මන්තී ධුර 
සංඛ්යාව 

දිස්ති.  පළාත්

ෙදවන 
මන්තී ධුර 
සංඛ්යාව 

දිස්ති.  පළාත් 

පළාත් 
ලැයිස්තු 
මන්තී ධුර 
සංඛ්යාව 

මුළු 
පළාත් සභා
මන්තී ධුර 
සංඛ්යාව 

බස්නාහිර 
ෙකොළඹ 8+1* 19 19 

47 

19 

47 (14) 94+(14) ගම්පහ 9  18 18 18 

කළුතර 5 10 10 10 

මධ්යම 
මහනුවර 6 12 12 

25 

12 

25 (7) 50+(7) මාතෙල් 1+1* 5 5 5 

නුවරඑලිය 4 8 8 8 

දකුණු  
ගාල්ල 5 10 10 

25 

10 

25 (7) 50+(7) මාතර 4 8 8 8 

හම්බන්ෙතොට 2+1* 7 7 7 

උතුරු  
යාපනය 2+1* 7 7 

13 
7 

13 (4) 26+(4) 
වන්නි 3 6 6 6 

නැෙගනහිර  
මඩකලපුව 1+1* 5 5 

16 

5 

16 (5) 32+(5) දිගාමඩුල්ල 2+1* 7 7 7 

තිකුණාමෙල් 2 4 4 4 

වයඹ 
කුරුණෑගල 6+1* 15 15 

23 
15 

23 (7) 46+(7) 
පුත්තලම 4 8 8 8 

උතුරු මැද 
අනුරාධපුර 3+1* 9 9 

14 
9 

14 (4) 28+(4) 
ෙපොෙලොන්නරුව 1+1* 5 5 5 

ඌව 
බදුල්ල 4 8 8 

13 
8 

13 (4) 26+(4) 
ෙමොණරාගල 1+1* 5 5 5 

සබරගමු 
රත්නපුර 4+1* 11 11 

20 
11 

20 (6) 40+(6) 
කෑගල්ල 3+1* 9 9 9 

එකතුව   92 196 196 196 (58) 392+(58) 

යම් ෙහයකින් මුළු පළාත් සභා මන්තී ධුර සංඛ්යාව 392 දක්වා අඩු කිරීමට ෙනොහැකි නම්, පළාත් සභා මැතිවරණ 
කලාප ෙබදීම සහ ආසන සංඛ්යාව ඉහත සදහන් ආකාරයටම පවත්වාෙගන, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් ඇති ජාතික 
ලැයිස්තුව ෙමන් පළාත් සභා 9 සදහාද පළාත් ලැයිස්තු 9ක් ඇතුලත් කල හැක. එක් එක් පළාෙත්, පළාත් ලැයිස්තුවට 
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ඇතුලත් විය යුතු අෙප්ක්ෂක සංඛ්යාව පළාත් සභා 9ෙය් නිෙයෝජිත අනුපාතයට අනුව ගණනය කල විට ලැෙබන 
අගයන් වගු අංක 8 හි ‘පළාත් ලැයිස්තු මන්තී ධුර සංඛ්යාව’ ෙකොලෙමන් දක්වා ඇත. එම විකල්පයට අනුව පළාත් සභා 
9 සදහා පත් වන මුළු නිෙයෝජිතයින් ගණන 450 ක් බවට පත්ෙව්.  

වගුව 9: ෙයෝජිත කමය ෙයොදා ගත්  විට  2014 ඌව පළාත් සභා මැතිවරණෙය් බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පළාත් සභා මන්තී 
ධුර 18 ෙබදීයන ආකාරය   

2014 ඌව පළාත් මැතිවරණය  
බදුල්ල දිස්තික්කය 

එ. ජ. නි. ස. එ. ජා .ප. ජ. වි. ෙප. 
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ  
ඡන්ද 

ආසන

මහියංගන 32,863 1 25,956  3,976  

වියලුව 17,650 1 14,695  958  

පස්සර 23,188 1 16,426  800  

බදුල්ල 15,001  21,009 1 2,271  

හාලි ඇල 21,104  23,900 1 1,942  

ඌව පරණගම 19,127 1 18,930  2,545  

වැලිමඩ 22,311  23,046 1 2,485  

බණ්ඩාරෙවල 27,365 1 27,085  2,300  

හපුතෙල් 21,637 1 19,297  1,261  

පළමු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 6 3  0 

දිස්ත් රික් ඡන්ද එකතුව 209,056  197,708  20,625  

පළමු මන්තී ධුර දිනා ගැනීම 
නිසා ජයගාහී ෙකෝටාව අඩු කිරීම

-6×23,744  -3×23,744  0  

සමානුපාතික ආසන 9 සදහා
සුදුසුකම් ලබන ඡන්ද සංඛ්යාව 

66,592  126,476  20,625  

සම්පයුක්ත සංඛ්යාෙවන් (23,744) 
ෙබදූ විට අගය සහ ආසන   

2.8046 3 5.3267 5 0.8686 1 

මුළු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 9 8  1 

2014 මැතිවරණ පතිඵලය අනුව 9 8  1 

ෙදවන මන්තී ධුර 9 සදහා කලාප හිමිවන ආකාරය 

 
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය
ඡන්ද % 

ආසන
ජනපිය 
ඡන්ද % 

ආසන

මහියංගන 52.33% (3) 1    3 41.33% (8)  6.33% (1)  

වියලුව 53.00% (2) 1    2 44.13% (7)  2.88% (8)  

පස්සර 57.38% (1) 1    1 40.64% (9)  1.98% (9)  

බදුල්ල 39.19% (9)  54.88% (1) 1    1 5.93% (3)  

හාලි-ඇල 44.95% (8)  50.91% (2) 1    2 4.14% (5)  

ඌව-පරණගම 47.11% (6)  46.62% (5) 1    5 6.27% (2)  

වැලිමඩ 46.63% (7)  48.17% (3) 1    3 5.19% (4)  

බණ්ඩාරෙවල 48.22% (5)  47.73% (4) 1    4 4.05% (6)  

හපුතෙල් 51.28% (4)  45.73% (6)  2.99% (7) 1    1

වත්මන් පළාත් සභා මැතිවරණ කමයට අනුව දිස්තික් මට්ටෙම්දී ෙබෝනස් ආසනය ලබා ෙනොෙදන නිසා, ෙබෝනස් 
ආසනය ෙනොමැතිව, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පැරණි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස, පළාත් සභා කලාප ෙලස උපකල්පනය කර 
ෙමම ගණනය කිරීම සිදු කර ඇත (වගු අංක 9). එ. ජ. නි. ස. පළාත් සභා කලාප 6ක්ද එ. ජා .ප. ය පළාත් සභා කලාප 
3ක්ද ජයගහණය කර ඇති නිසා එ. ජ. නි. ස. ට පළමු මන්තී ධුර 6ක්ද, එ. ජා .ප. ට පළමු මන්තී ධුර 3ක්ද හිමිෙව්. 
සමානුපාතික නිෙයෝජනෙයන් එ. ජ. නි. ස. ට, එ. ජා .ප. ට සහ ජ. වි. ෙප. ට පිලිෙවලින්  ෙදවන මන්තී ධුර 3ක්, 5ක් 
සහ 1ක් හිමිෙව්. අවසන් පතිඵලය ෙලස  එ. ජ. නි. ස. ට මන්තී ධුර 9ක්ද, එ . ජා. ප. යට මන්තී ධුර 8ක්ද, ජ. වි. ෙප. ට 
මන්තී ධුර 1ක්ද හිමිෙව්. වත්මන් සමානුපාතික නිෙයෝජනය ලබාෙදන දිස්තික් පතිඵලයම, ෙයෝජිත කමය ලබා ෙදයි.
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3වැනි උප ෙල්ඛනය - පළාත් පාලන මැතිවරණය සදහා ෙයෝජිත කමය ෙයොදා ගැනීම 

පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ මැතිවරණ කමෙය් ඇති අඩු ලුහුඬුකම් සහ සීමා නිර්ණෙය් ඇති පශ්න නිසා, 
විකල්පයක් ෙලස ෙමම ෙයෝජිත මිශ මැතිවරණ කමය ෙයොදා ගත හැක. පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ 
මැතිවරණ කමය කියාත්මක කිරීමට පළාත් පාලන නිෙයෝජිත සංඛ්යාව 600කින් පමණ වැඩි කිරීමට සිදු වුවත්, ෙයෝජිත 
කමය ෙයොදා ගැනීමට නිෙයෝජිත සංඛ්යාව වැඩි කල යුතු නැත. සියලු කලාප සදහා ද්විත්ව නිෙයෝජනයක් සහිත තනි 
කලාප පමණක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය නම්, පළාත් පාලන ආයතනයට පත්වන මුළු සභික සංඛ්යාව ඉරට්ෙට් 
සංඛ්යාවක් බවට පත් කිරීමට පළාත් පාලන නිෙයෝජිත සංඛ්යාව 225 කින් පමණ ඉහල නැංවීමට සිදුෙව්. සියලු පළාත් 
පාලන ආයතනය සදහා නියමිත මුළු සභික සංඛ්යාව ඉරට්ෙට් සංඛ්යාවක් බවට පත් කළෙහොත්, එයින් අඩකට සමාන 
ද්විත්ව නිෙයෝජනයක් සහිත ‘තනි පළාත් පාලන මැතිවරණ කලාප' ස්ථාපනය කිරීම සදහා සීමා නිර්ණය කල හැකිය. 
සීමා නිර්ණය කිරීම ෙකටි කාලයක් තුල සිදු කල හැකි නම්, ෙමම කමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරෙගන, මීලග 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්විය හැක.    

වගු අංක 2 සිට 7 දක්වා ඇති උදාහරන සදහා පැරණි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස බද්ධ කිරීම ෙවන ආකාරයකින් සිදු කලද 
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාෙව් අනුපාතයට සමගාමීව අවසාන දිස්තික් පතිඵලය ගණනය කරන නිසා, ෙයෝජිත කමය සදහා  සීමා 
නිර්ණය කිරීෙම්දී යම් යම් අඩු ලුහුඬුකම් සිදුවුවත්, එමගින් අවසන් පතිඵලයට සිදුවන බලපෑම ඉතා අවම ෙව්. පළාත් 
පාලන ආයතනයක් සදහා ගණනය කිරීමට අවශ්ය දත්ත ෙනොමැති නිසා, ෙයෝජිත කමය ෙයොදාෙගන පළාත් පාලන 
ආයතනයක් සදහා ගණනය කිරීමක් ෙමම ෙල්ඛනයට ඇතුලත් කිරීමට ෙනොහැකි විය. 

පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ මැතිවරණ කමය සහ ෙයෝජිත කමය 
පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ මැතිවරණ  කමය, මිශ සභික බහුතර (MMM) කමය මත පදනම් වූ කමයක් 
වන අතර, ෙයෝජිත කමය, මිශ සභික සමානුපාතික (MMP) කමය මත පදනම් වූ කමයකි. මිශ සභික බහුතර කමය යනු 
මැතිවරණයට පථම තීරණය කරගත් ආකාරයට ෙක්වල ඡන්දෙයන් ෙවනම පතිශතයක්ද, සමානුපාතික කමෙයන් 
ෙවනම පතිශතයක්ද ෙත්රී පත් වන අර්ධ සමානුපාතික කමයකි. පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ මැතිවරණ 
කමය, ෙයෝජිත කමය සමග සංසන්ධනය කිරීමක් වගු අංක 10 දක්වා ඇත. 

වගුව 10: පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ සභික බහුතර (MMM) කමය මත පදනම් වූ මැතිවරණ  කමය 
සහ මිශ සභික සමානුපාතික (MMP) කමය මත පදනම් වූ ෙයෝජිත මිශ මැතිවරණ කමය සංසන්ධනය කිරීම 

පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ  

මිශ මැතිවරණ  කමය 

ෙයෝජිත මිශ මැතිවරණ  කමය 

සීමා නිර්ණය කර ස්ථාපනය කල යුතු තනි ෙකොට්ඨාස 
සංඛ්යාව, දිස්තික්කයකට/පළාත් පාලන පෙද්ශයට  
නියමිත මන්තී ධුර සංඛ්යාෙවන් 70% කි. 

සීමා නිර්ණය කර ස්ථාපනය කල යුතු කලාප සංඛ්යාව, 
දිස්තික්කයකට/පළාත් පාලන පෙද්ශයට  නියමිත 
මන්තී ධුර සංඛ්යාෙවන් 50% කි. නියමිත මන්තී ධුර 
සංඛ්යාව ඔත්ෙත් සංඛ්යාවක් වූ විට 50%ට වඩා අඩුෙව්. 

ෙක්වල කමෙයන් ෙත්රී පත් වන අවම පතිශතය: 70%. 
සමානුපාතික කමෙයන් ෙත්රී පත් වන උපරිම 
පතිශතය 30%. 

ෙක්වල කමෙයන් ෙත්රී පත් වන පතිශතය: 50%. 
ෙබෝනස් ආසනය සමග සමානුපාතික කමෙයන් ෙත්රී 
පත් වන උපරිම පතිශතය: 50%.  

මැතිවරණයට තරඟ කරන අෙප්ක්ෂකෙයෝ පළමු 
ලැයිස්තුෙවන්ද, තරඟ ෙනොකරන අෙප්ක්ෂකෙයෝ 
ෙදවන ලැයිස්තුෙවන්ද ඉදිරිපත් ෙවති. 

සියලු අෙප්ක්ෂකෙයෝ මැතිවරණයට තරඟ කරති. 
ෙදවන අෙප්ක්ෂක ලැයිස්තුවක් ෙනොමැත. 

මනාප කමය ෙනොමැත. සමානුපාතික නිෙයෝජනෙයන් 
ලැෙබන ආසන සදහා පත් කර ගත යුතු ෙදවන 
ලැයිස්තුෙව් ඇති අෙප්ක්ෂකයින් තීරණය කිරීෙම් 
අයිතිය පක්ෂ ෙල්කම්ට ෙහෝ පක්ෂ නායකයාට හිමිෙව්.

සමානුපාතික නිෙයෝජනෙයන් ලැෙබන ආසනය සහ 
ෙබෝනස් ආසනය සදහා පත් කර ගත යුතු 
අෙප්ක්ෂකයා තීරණය කිරීෙම් අයිතිය ඡන්දදායකයාට 
ලබා දීම සදහා  මනාප කමය සුළු වශෙයන් පවතී.   

තනි ෙකොට්ඨාසයක් සදහා, එක් පක්ෂයකින් එක් 
අෙප්ක්ෂකෙයකුට තරඟ වැදීමට අවස්ථාව ලැෙබ්. බහු 
ෙකොට්ඨාසවල ධුර ගණනට සමාන අෙප්ක්ෂක 
සංඛ්යාවකට තරඟ වැදීමට අවස්ථාව ලැෙබ්. 

සෑම තනි කලාපයක් සදහා, එක් පක්ෂයකින් 
ෙදෙදෙනකුට තරඟ වැදීමට අවස්ථාව ලැෙබ්. බහු 
කලාපයක් සදහා, එක් පක්ෂයකින් තිෙදෙනකුට තරඟ 
වැදීමට අවස්ථාව ලැෙබ්. 

සම්පයුක්ත සංඛ්යාව ගණනය කරනුෙය් සුදුසුකම් ලද 
පක්ෂ වල පරාජිත අෙප්ක්ෂකයින්ෙග් මුළු ඡන්ද 
එකතුව සමානුපාතික නිෙයෝජනයට ෙවන්ව ඇති ධුර 
සංඛ්යාෙවන් ෙබදීෙමනි. 

සම්පයුක්ත සංඛ්යාව ගණනය කරනුෙය් දිස්තික්කෙය් 
මුළු ඡන්ද එකතුව, දිස්තික්කයට ෙවන්ව ඇති ධුර 
සංඛ්යාවට එකක් අඩු අගෙයන් ෙබදීෙමනි. 

ෙබෝනස් ආසන ෙනොමැත. වැඩිම ඡන්ද ගත් පක්ෂයට ෙබෝනස් ආසනය හිමිෙව්.  
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පරාජිත අෙප්ක්ෂකයින් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්යාව ෙයොදා  
සමානුපාතික නිෙයෝජනය ගණනය කලත්, කිසිදු 
පරාජිත අෙප්ක්ෂකෙයකුට එම ආසන හිමි ෙනොෙව්. 

සමානුපාතික නිෙයෝජනෙයන් පක්ෂයට  ලැෙබන 
කලාප ආසනය, එම කලාපෙයන් තරඟයට ඉදිරිපත්වූ 
අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් මනාප ගණන අනුව තීරණය ෙව්. 

තනි ෙකොට්ඨාසයටම තනි නිෙයෝජනයක්ද, බහු 
ෙකොට්ඨාසයට බහු නිෙයෝජනයක්ද හිමිෙව්. තරඟ 
ෙනොකර ෙදවන ලැයිස්තුෙවන් පත්වන්නන්ට 
ෙකොට්ඨාසයක් ෙනොමැත. 

සෑම කලාපයකටම ද්විත්ව නිෙයෝජනයක් හිමිෙව්. බහු 
කලාපයකට තිත්ව නිෙයෝජනයක් හිමිෙව්. ලැයිස්තු 
පත්වීම්  ෙනොමැත. 

වත්මන් සමානුපාතික නිෙයෝජනය හා සසදා බලන 
කල, සුළු සහ සුළු ජාතික පක්ෂ වලට අවාසියක් සිදුෙව් 
(වගු අංක 9 බලන්න).  

වත්මන් සමානුපාතික නිෙයෝජනය ලබා ෙදන 
පතිඵලම ලබා ෙදන නිසා, සුළු/සුළු ජාතික පක්ෂ වලට 
අවාසියක් සිදු ෙනොෙව් (වගු අංක 2-7 බලන්න). 

පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ මැතිවරණ කමය ෙයදු උදාහරණයක් 
2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් හම්බන්ෙතොට දිස්තික් ඡන්ද පතිඵල (වගු අංක 3) සදහා පළාත් පාලන 
මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ මැතිවරණ කමය ෙයොදාෙගන කල ගණනය කිරීමක් වගු අංක 11 හි ෙපන්වා ඇත. එම 
කමය හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට ෙයොදා ගැනීෙම්දී, ෙක්වල කමෙයන් නිෙයෝජිතයින් 5ක් පත් විය යුතු නිසා, 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ඇති එක්  මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක් (තිස්සමහාරාම) ෙකොටස් ෙදකකට ෙබදා, ෙකොට්ඨාස 
5ක් උපකල්පනය කර ගණනය කිරීම් සිදු කර ඇත.  

වගුව 11: පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ මැතිවරණ  කමයට අනුව 2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුර 7 ෙබදීයන ආකාරය   

2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය 
හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කය 

එ. ජ. නි. ස. එ. ජා .ප. ජ. වි. ෙප. 

ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ 
ඡන්ද 

ආසන
ලැබූ  
ඡන්ද 

ආසන

මුල්කිරිගල 42,503 1 26,429  5,854  

ෙබලිඅත්ත 31,389 1 21,165  5,399  

තංගල්ල 50,697 1 28,700  10,842  

තිස්සමහාරාම - 1 31,975 1 24,092  6,016  

තිස්සමහාරාම - 2 31,975 1 24,092  6,015  

ෙක්වල මන්තී ධුර සංඛ්යාව 5 0  0 

දිස්ත් රික් ඡන්ද එකතුව 196,980  130,433  36,527  

ෙක්වල මන්තී ධුර දිනා ගැනීම
නිසා ජයගාහී ඡන්ද අඩු කිරීම 

-196,980  0  0  

සමානුපාතික ආසන 2 සදහා
සුදුසුකම් ලබන ඡන්ද සංඛ්යාව 

0  130,433  36,527  

සම්පයුක්ත සංඛ්යාෙවන් (83,480)
ෙබදූ විට අගය සහ ආසන   

0 - 1.5624 2 0.4376 - 

මුළු මන්තී ධුර සංඛ්යාව 5 2  0 

2015 මැතිවරණ පතිඵලය අනුව 4 2  1 

වගුවට අනුව, එ. ජ. නි. ස. විසින්  හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් සියලුම ෙකොට්ඨාස ජයගහණය කර, ෙක්වල මන්තී 
ආසන 5 ම  දිනා ඇත. සියලුම ෙක්වල මන්තී ධුර දිනා ගැනීම නිසා එ. ජ. නි. ස. ලබා ගත් මුළු ඡන්ද සංඛ්යාවම 
සමානුපාතික නිෙයෝජනයට සුදුසුකම් ෙනොලබනු ඇත. පරාජිතයන්ෙග් ඡන්ද ෙයොදා කරන සමානුපාතික ගණනෙයන්, 
සමානුපාතික නිෙයෝජනය සදහා ෙවන් වුනු මන්තී ධුර 2ම එ. ජා .ප. යට  හිමිෙව්. අවසන් පතිඵලය වනුෙය්  එ. ජ. නි. 
ස. ට මන්තී ධුර 5ක්ද , එ . ජා. ප. යට මන්තී ධුර 2ක්ද ෙලසය. වත්මන් සමානුපාතික නිෙයෝජන ඡන්ද කමය අනුව 
2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙයන් ජ. වි. ෙප. ට හිමි වූ ආසනය, පළාත් පාලන මැතිවරණයට සම්මත වූ කමෙයන් 
ගණනය කල විට අහිමි වන බව ෙමම උදාහරණය ෙපන්නුම් කරයි.  එනමුත් ෙයෝජිත කමෙයන් ගණනය කල විට 
2015 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය් පතිඵලයම ලැෙබන බව වගු අංක 3 න්  ෙපන්වා දී ඇත. පළාත් පාලන 
මැතිවරණයට සම්මත වූ මිශ මැතිවරණ කමෙයන් සුළු පක්ෂ වලට අවාසියක්  සිදුවන බව ෙමයින් තහවුරු  ෙව්. 


