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ස���ධ ශාසනෙය� රස්��ය සඳහා� ෙබ ෟ�ධ 
පෙබෝධය සඳහා� ධ�මසංගායනාව� පව�ව  

 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
��රජාණ� වහ�ෙසේ �වමාන කාලෙය� භාරතෙය� මධ� ෙ"ශෙය� වසරකට මාස 

අට% නවය% දවසකට සැතැ() පහෙළොවකට මඳ% අ-ෙව� මඳ% වැ�ෙය� චා/කාෙව� 
ෙයෙද�� 012 අසංෙඛ�යය% ස55වය� 6ව� ද%ව�� ප�දහස% ක7 ප�ෙ9ධ 
ශාසනය පව5නා ෙසේ ද, අනා;ම5 කාලය% ප<යා=� ශාසනය පව5නා ෙසේ ද, පකාශ ෙකොට 
තබා ?/6ව� පා�නට ආස�න ව මාෙA ශාසනය BරCත ව පව5ෙ� ෙකො� දැD 
Eවණැ2� බලන 1ට ෙපEෙF G ලංකාව බව ඉ�හාසය IයD. ��රජාණ� වහ�ෙසේ 
ෙබොෙහෝ ක7 පව5නා G ලංකාව ආරLා කර�නැD ස% ෙද1Mනට N බව% ඉ�හාසය 
IයD. 

��M මහරහත� වහ�ෙසේෙA පැ�Oෙම� පB ල%වැ2ෙයෝ ෙබෞ"ධෙයෝ Qහ. ෙනොෙබෝ 
කෙලI� ල%;ව රහත� වහ�ෙසේලාෙග� ?S ඉ�S TෙU ය. සාමාන� ජනතාව ද 
ධනස)ප5�ෙය� හා Vණ ස)ප5�ෙය� ද ප/�<ණ 1ය. ධ<ම"Wපය යන ෙගෞරව නාමය ද 
�� කර ග5ෙ5 ය. කටපාඩ�� ෙගනා Y?ටකය ග�ථා\ඪ කෙළේ 2ංහල රහත� වහ�ෙසේ 
ම ය. ෙහළ බ2� කටපාඩ�� ෙගනා අ^වා ෙපළ බසට නැVෙ9 ද ෙහළ ;වD නෙය� ම D. 
ෙථරවා_ අන� ෙබෞ"ධ රටවලට Y?ටකය ෙගන TෙU ද ෙහළ ;වDෙන� ම D. 

ධ�මසංගායනා 
ශාසනාරLාව සඳහා5 ෙබෞ"ධ පෙබෝධය සඳහා5 ධ<මසංගායනා පැවැ5Wම 1ෙශේෂ 

ප�ප5�ය% වශෙය� 2�1ණ. ආද<ශය% වශෙය� පළa ෙදවැ6 ධ<මසංගායනා ෙදෙක� 
ෙහේb මැදහ5 වැ Eවc� 2තා බල�ෙ� මැනැ1. 

පථම සංගායනාවට ෙහේbව: ��රජාණ� වහ�ෙසේ ?/6ව� පා වදාළ කාලෙය� 
මහාකස්සප මහරහත� වහ�ෙසේ වැඩ 2dෙU පාවා පෙ"ශෙය� ය. උ� වහ�ෙසේ සහ fgh 
?/6ව� පෑම ෙනොදැන නa5 ��රජාණ� වහ�ෙසේ වැඳ(දා ග�නා අදහ2� පැ�ෙණ�ෙ� 
j2නාරා පෙ"ශෙය� 2ට එන ප/බාජකෙය% හaW ය. ඔhෙග� ��රජාණ� වහ�ෙසේ 
?/6ව� පෑ බව දැනග�නට ලැnණ. මා<ගඵල ලාph ධ<මසංෙ9ගයට ප5Qහ. 
පෘථAජනෙයෝ හඬ�නට �ව�නට Qහ. එ ් අතර 2d මහs පැ1"දj “ඇවැ56, ��� 
වහ�ෙසේ අපට ෙකළවර% නැ� 1නය u� පැෙන9වා. දැ� ඉ�� අපට vවමනා ප/; �ව5 
ව�නට ලැ�ණා ෙනොවැ”  D පකාශ කළා. මහාකාශ�ප මහරහත� වහ�ෙසේ ෙ) අපසාදජනක 
කතාව අසා බලව5 ධ<මසංෙ9ගයට ප5Qහ. 

�"ධ ශSරය ?wබඳ ආදාහනය 2�ෙකොට xස් ව 2d ආ<යය අනා<යය සංඝයා වහ�ෙසේ 
ඇමැz මහාසංඝසථ්1ර මහාකාශ�ප �"ධ(තය� වහ�ෙසේ ධ<මසංගායනාව% I/ෙ) 
අවශ�තාව ෙප�වා ��හ. ශාසනභාරධාS මහරහත� වහ�ෙසේ |රද<} වැ ධ<මසංගායනා 
ෙයෝජනාව ?wග5 හ. aල _ ෙනො මඟ ෙගොස් 2ට පB ව Bමඟට ප5 අජාස�ත රජbමාට 
දැ�Qෙය� එbමා එයට vවමනා 2යs කට�b ස(රා _ පථම ධ<මසංගායනාෙ9 පධාන 
දායක මහ5මා W ය. ෙ) පථම ධ<මසංගායන ාව D.  

�"ධ ප/6<වාණෙය� අv�� 2යය% Tය කල ව��(තක fg� 12� ධ<ම 1ෙරෝ� 
1නය 1ෙරෝ� කාරණා දහය% කැප යැD ස)මත කරග�නා ල_. එය දැන ග5 කාකFඩ (ත 
යස රහත� වහ�ෙසේ දසවස්b ස)මතය සත�දැD ෙසොයා බලා සත� බව දැන ෙගන පළa 
ෙපෙළේ අෙන% රහත� වහ�ෙසේ xස්කරවා සාක�ඡා ෙකොට දසවස්bව ම අකැප යැD �රණය 
ෙකොට ශාසනාfවෘ"�ය සඳහා ධ<ම සංගායනාව% පව5ව�නට �රණය කළහ. එවකට රජය 
කළ කාලාෙශෝක රජbමා ධ<මසංගායනාෙ9 පධාන දායක මහ5මා Wය. ෙ) "1�ය 
ධ<මසංගායනාව D. 
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අෙශෝක රජbමා a�� චFඩාෙශෝක වැ 2ට පBව ධ<මාෙශෝක Wය. එකලැ �"ධ 
ශාසනයට හා fg� වහ�ෙසේට5 මහ5 ෙග ෟරවාදර ස5කාර ලැnණ. එD� f� 
ප�\පකෙයෝ වැ�ව�නට Qහ. 6යම �"ධ (තය� වහ�ෙසේලාට 1නය ක<ම කර�නට ද 
ෙනොහැI ත55වය% උදාW ය. එ� _ ධ<මාෙශෝක රජbමා ෙමොAග�(5ත�ස්ස මහරහත� 
වහ�ෙසේෙA උපෙදස් ප/; ශාසනෙශෝධනය% ෙකොට ධ<මසංගායනාව% ද පැවැ5W ය. එ� 
පධාන දායකයා QෙU ධමාෙශෝක රජbමා ය. ෙ) තෘ�ය ධ<මසංගායනාවD. 

��M මහරහත� වහ�ෙසේ G ලංකාවට වැඩම ෙකොට ධ<ම ෙ"ශනා ISෙම� �ස්ස 
රජbමා පධාන ජනතාව ෙබෞ"ධෙයෝ Qහ. ඉ� පB ව අ/ටඨ jම�� ඇb� ෙනොෙය% ෙදනා 
පැ1; Qහ. රහ5 Qහ. අ/ටඨ රහත� වහ�ෙසේෙA පධාන5වෙය� 1නය සංගායනාව% 
කළ5 එය ධ<මසංගායන ා ගණයට ඇbළ5 W නැත. 

��M රහත� වහ�ෙසේ Y?ටකය කටපාඩ�� xකෙගන ආ f� පර(ෙ< ෙකෙනI. 
උ� වහ�ෙසේෙA �ෂ� අ/�ඨ රහත� වහ�ෙසේ පධාන වැ කටපාඩ�� ම xකෙගන ආ 
?wෙවළ ඉ�හාසය IයD. අ� ෙශ ්ෂ්ඨ රජj වන වළග�බාව�ෙ� කාලෙය� �ථ�ාදෘෂ්dධා/ 
f�ෙ9ශධාSh එ�නට Qහ. 

ස)�"ධශාසනයට අය5 පධාන ෙකොටස වන Y?ටකය කටපාඩ�� xකෙගන ආ 
රහත� වහ�ෙසේ ?/2� �"ධවචනය ග�ථා\ඪ ISමට ෙහව5 �යා තැ�මට �රණය ෙකොට 
ප�2ය නම% රහත� වහ�ෙසේ මාතෙ7 අs1හාරෙය� වාසය ෙකෙර�� අv�� දහහතර% 
ගත කර�� Y?ටකය තඹ ප5� �යා තැ�හ. එෙසේ ෙනො කළා න) ?/2� �"ධ ධ<මය අපට 
නැ� ව�නට ඉඩ ��ණා. එෙහD� 2ංහල මහරහත� වහ�ෙසේෙA ෙ) උදාර �යාව a� 
ෙබෞ"ධ ෙලෝකය ම ඉතා අගය ෙකොට සලකD. ෙ) සතර වැ6 ධ<ම සංගායනාව D. 

පB කාලෙය� G ලංකාව 1ෙ"}ය ආකමණව�� බලව5 �ඩාවලට ෙගො�� 1ය. 
��මයට ද 1ෙ"}ය ආකමණ Tය5 උඩ ��මයට හා6ය% කර�නට ?wව� QෙU නැත. 
එෙහD� �"ධ ව<ෂ ෙදදහස% 2v2ය වැ�ෙන� �ංෙඩොං �� රජbමාෙA දායක5වෙය� 
fg� වහ�ෙසේ ෙදදහස් 2v2ය නමකෙA පධාන5වෙය� ධ<මසංගායනාව% පැවැ51c. 
ෙ) පස් වැ6 ධ<මසංගායනාව D. 

ෙමD� පB ව G ලංකාෙ9� පැ7ම-7ෙල� (රාණ රජමහා1හාරෙය� හා කැළcෙU 
1ද�ාලංකාර මහා?/ෙව�� ද මහරගම 2/ ව�රඤාණ ධ<මායතනෙය� ද ධ<මසංගායන ා  
bන% පැවැ51ණ. 

��ම රජය ෙදදහස් ප�2යෙU �"ධජය��ය 6�� කරෙගන ධ<මසංගායන ාව% 
පව5ව�නට �රණය ෙකොට ��ම මහාසංඝයා වහ�ෙසේ5 �"ධශාසන ඇම�bමා පධාන 
T� 6ෙයෝ�තෙයෝ ද ෙම� පැ�cය හ. එකල රජය 12� 6ෙයෝ�ත ?/ස මහ5 
ෙග ෟරවෙය� ?wග�නා ල"ෙ" ය . එකලැ ෙම� වාසය කළ මා��ය� වහ�ෙසේලා සාක�ඡා 
ෙකොට සංගායනාව% පැවැ5Wම මැනැවැD �රණය කළහ. 

��ම රජය a7W G ලංකා, ��ම, 2යම, කා)ෙබෝජ, ලාව යන ෙථරවා_ රටව7 
ස)බ�ධ කර ෙගන ෙකෝdපෙකෝd ධනය 1යද) කර�� සංගායනා ස්ථානය ස)පාදනය 
කළා. එවකට G ලංකාෙව�  b�� Y?ටක ග� බhශැත ධ<මධර මා��ය� 
වහ�ෙසේලාෙග�  �%ත සංඝමFඩලය% 12� ස)පාදනය ෙකොට යවන ල;. ෙම� Y?ටක 
ග�5 එ� ��ම අj/� b�� Y?ටක ග�5 සංස�දනය ෙකොට බලා ?/2� ෙථරවා_ 
Y?ටකය අv�� ෙදක% a�7ෙ7 සංගායනා කරන ල_. ෙ) සංගායන ාව න) කෙළේ ඡ�ඨ 
සංගායනා න�� ය. G ලංකාෙව� Y?ටකය ප/ව<තනය ?wබඳ කාරක සභාව ද එය 
?wෙගන ඇත.  පඤ්චම සංගායනාව හා ඡ�ඨ සංගායන ාව අතර කාලෙය� G ලංකාෙව� 
පැවැ� ධ<මසංගායන ා ෙදක ෙනො?wග5ෙ5 කවර ෙහේb 6සා දැD ෙනො ද6�. ෙ) 
ධ<මසංගායනා ?wබඳ ?wෙවල කථාව D. 

ඉ;/ෙය� සඳහ� ව�ෙ� පැවැ5v� ධ<මසංගායන ා ?wබඳ ෙකd සටහ� හා ස=තම 
ධ<ම සංගායනාවට අවශ� ක�� සැෙක1E5, ශාසනස්��ය සඳහා5, ශාසනාරLාව 
සඳහා5, ෙබෞ"ධ පෙබෝධය සඳහා5 ගත �b �යා මා<ග සැෙක1E5 ය. 
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ෙයෝ!ත ස#තම ධ�මසංගායනාව 

(1) ��ව සංගායනා හයට අ��ප �ම 

1.1 ��ව ධ�ම සංගායනාව 
�"ධ ප/6<වාණෙය� b�මස% Tය කල රජගහ Eවර _ ය. මහා කස්සප මහරහත� 
වහ�ෙසේ ෙA පධාන5වෙය6. 
අජාතස5b රජbමා ෙA දායක5වෙය6.  
රහත� වහ�ෙසේ ප�2ය නමක ෙA සහභාT5වෙය6. 
ගත Q කාලය මාස 7 D. 

1.2 ��ය ධ�ම සංගායනාව 
�"ධ ව<ෂ 100 _ ය. 
1ශාලා මහා Eවර _ ය. 
ස�බකා� මහ රහත� වහ�ෙසේ ෙA පධාන5වෙය6. 
කාලාෙශෝක මහ රජbමා ෙA දායක5වෙය6. 
රහත� වහ�ෙසේ 700 නමක ෙA සහභාT5වෙය�. 
ගත Q කාලය මාස 9 D. 

1.3 තෘ�ය ධ�ම සංගායනාව 
�"ධ ව<ෂ 235 _ ය. 
පැළs= Eවර _ ය. 
ෙමොAග�(5ත�ස්ස මහ රහත� වහ�ෙසේ ෙA පධාන5වෙය6. 
ධ<මාෙශෝක රජbමාෙA දායක5වෙය6. 
රහත� වහ�ෙසේ 1000 නමක ෙA සහභාT5වෙය6. 
ගත Q කාලය මාස 9 D. 

1.4 ච��ථ ධ�ම සංගායනාව - ��ටකය ග�ථා�ඪ �ම 
�"ධ ව<ෂ 440 හා 454 අතර කාලෙය�. 
මාතෙ7 අs 1හාරෙU _ ය. 
j�තග¤ �ස්ස මහ රහත� වහ�ෙසේ ෙA පධාන5වෙය6. 
වළග)බා රජ කළ ;සාප�යj ෙA දායක5වෙය6. 
රහත� වහ�ෙසේ 500  නමක ෙA සහභාT5වෙය6.  

1.5 පඤ්චම ධ�ම සංගායනාව 
�"ධ ව<ෂ 2414 _ ය. 
��ම රට මFඩෙ7 Eවර _ ය. 
ජාගරාfවංස මා ��ය� වහ�ෙසේ ෙA පධාන5වෙය6. 
�ං ෙඩොං �ං රජbමාෙA දායක5වෙය6. 
මා ��ය� වහ�ෙසේ 2400 නමක ෙA සහභාT5වෙය6.  

1.6 ජ�ඨ ධ�ම සංගායනාව 
�"ධ ව<ෂ 2498 _ ය. 
��ම රට x�V� Eවර _ ය. 
ර�ඨV� ෙ<වත මා ��ය� වහ�ෙසේ ෙA පධාන5වෙය6. 
��ම රජෙU ද ායක5වෙය6. 
මා ��ය� වහ�ෙසේ 2500 නමක ෙA සහභාT5වෙය6. 
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(2) සංගායනාවට ෙපර ශාසන ෙශෝධනය� ��ම 
එ ් සාමකා� ශාසන ෙශෝධනය සඳහා කළ �b දෑ 

2.1 �කාය ක�කාව� �යා�මක  !ම 
6කායතයයට ක�කාව5 bන% ?wෙයළ කර ඇත. ඒ ක�කාව5 සංෙශෝධනය කරවා 

ෙගන රජය ?wෙගන �යා5මක ISමට u�මය බලය% ලබා ;ය �b ය. ක�කාව5 කඩ 
කරන f%§�ට 6කාය අ�කරණ 12� ෙදE ලබන �රණය රජය ද ?wගත �b ය. අවශ� 
න) පමණ% සංඝා�කරණයට අfයාචනා ISමට ඉඩ ;ය �b ය. 
2.2 සංඝා#කරණය &'()ම 

දැනට ?wෙගන �ෙබන අ�� ෙකොටස් bනI� �%ත අ�කරණය% ?�^වා ෙපො� 
අfයාචනා අ�කරණය% ද ?�^1ය �b ය. 
2.3 *+ අධ-ාපනය ස.��ණෙය0 ශාසනා2ෙලෝම  !ම 

f� අධ�ාපනෙය� ෙකළවර පා¨න 1භාග හා ෙබෞ"ධ 1ශ්ව 1ද�ාලයෙය� අධ�ාපනය 
1ය �b ය. අEරාධ(ර �"ධශාවක ධ<ම �ඨය ද පව5වා ෙගන යාමට බාධාව% නැත. 
2.4 ෙබෞධ �ශව් �ද-ාලය8 ආර.භ  !ම 

fg�ෙA උසස් අධ�ාපනයට5 සමඟ අංග ස)�<ණ ෙ�වා2ක පහBක) ඇ� ෙබෞ"ධ 
1ශ්ව 1ද�ාලය% ආර)භ ISම. fg�  වහ�ෙසේ පමණ% ෙ�වා2ක වන අතර අ� කාට5 
බා�ර උපා� ගැuමට ඉඩ ;ය �b ය. 
2.5 ධ�ම �නය පශ්න �රාකරණය  !ම 

�<ව සංගායනාවට ෙපර5 පBව5 ධ<ම 1නය පශ්න 1ස© සැd අ^වා IයD. එෙහD� 
ෙමකල �ෙබන ධ<ම 1නය පශ්න 1සදා තැ�ම ද ශාසන ෙශෝධනයI. ඒ සඳහා 
උ�බා�කාව% ෙහව5 ෙකො�සම% ප5 කළ �b ය. 
2.6 <' ෙබෞධය0 සඳහා ද දැහැ@ A� පැවැ�මකට අදාළ ප�ප�� මාලාව8 

&Dෙයල  !ම 
T� ෙබෞ"ධය�ෙA  ;1 පැවැ5මට චා/ත 1�වලට5 උපකාර වන ප/; ප�ප5� 

මාලාව ස)පාදනය 1ය �b ය. B�දර සමාජය%  ෙගොඩනැªම සඳහා එය ෙබෙහ1� උපකාර 
වE ඇත. 
2.7 EයF කටG� ධ�@ෂ්ඨ සමාජ &Dෙවතට අ2Iප  !ම 

රෙ� සංස්කෘ�යට5 ධ<�ෂ්ඨ සමාජ ?wෙවතට5 පටහැ6 ක�� රා�ය% රට (රා 
පැ�S ඇත. ඒවා ඉව5 ෙකොට 2යs කට�b ධ<�ෂ්ඨ සමාජ ?wෙවතට අE\ප කළ �b ය. 
 

(3) ධ�ම සංගායන  ා පැවැ!�ම 

3.1 අ2රාධJරය ෙයොදා ගැLම 
G ලංකාෙ9 ස්ව<ණමය �ගය අEරාධ(ර �ගය D. ඓ�හා2ක �ජuය ¬�ය ද 

අEරාධ(රය D. එෙහD� ධ<ම සංගායනාව සඳහා එම ¬�ය ෙයොදා ගැuෙ) ; එය ඇB� 
කරන ජනතාවෙA 25 සත� bළ ද පෙබෝධය ඇ� කළ හැI ය. එෙහD� අEරාධ(රය 
ෙයොදා ගත �b ෙ9. 
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3.2 අංග ස.��ණ සංගායනා ස්ථානය8 ඇ�  !ම 
මහෙමvනා උයන ෙහෝ ඒ ආත ¬� භාගය%  ෙ) සඳහා ෙයොදා ගත �b ය. 

ෙගොඩනැT� ඉ; ISෙ) _ ප/සරය |ෂණය ෙනොවන ප/; කල �b අතර එ ් ෙගොඩනැT� 
එwමහන �%ෙගොa අතර පැ�S Tය අරමක ස්ව\පය ගත �b ය. සංගායනාව අවසානෙU _ 
ෙබෞ"ධ 1ශ්ව 1ද�ාලය පැවැ5Wමට B�B වන ප/;  ෙගොඩනැT� සකස් 1ය �b අතර එය 
ආ2යාE ෙබෞ"ධ ෙ%®සථ්ානය බවට ප5කර�මට කට�b කළ �b ය. ඉ; IS) සඳහා 
අෙන% ෙබෞ"ධ රටවල ද සහාය ලබා ගැuමට කට�b කළ හැI ය. 
3.3 සංගායනා සැලැස්ම &Dෙයළ  !ම 

2500 �"ධ ජය��ය 6�5ෙත� aදණය කරE ලැබ ඇ� Y?ටක ග� එI� එක 
ස�ඣායනා කරවා f� මහා සංඝයා 12� ?wගැuම. a±ත Y?ටකය අv�� එකක 
කාලය% bළ _ ස�ඣායනා ෙකොට 6ම කළ හැI වන ප/; සංගායනාව සැලැB) කළ �b 
ය. 
3.4 සෑම සOඣායනා වාරයකQ ම *R0 ප0Eය නම8 සOඣායනාව සඳහා �රත 

)ම 
සෑම ස�ඣායනා වාරය% සඳහා ම B�B fg� වහ�ෙසේ ප�2ය නම% ෙතෝරා 

ගැuමට සැලB) කළ �b ෙ9. 6SLණ වශෙය� vවමනා තරම% fg� වහ�ෙසේ ෙපu 
2²මට (�වන. සංගායනාව සඳහා සහභාª  වන fg� වහ�ෙසේ ව5 මාන5 (රා පා/B"�ය 
ලැබ B�ස්ස� 1ය �b ය. 
3.5 ධ�මසංගායනාවට �ෙශවS0 පTUවා ගැLම 

 සෑම සංගායනා වාරයකට ම ෙථරවා_ රටව�� fg� පa�වා ගැuම5, එ% රටකට 
එ% වාරය බැT� aලBන පැවැSම5 කළ �b ෙ9. දායක දාDකාව�ට ද පහBක) සලසා ;ය 
�b ය. 
3.6 ධ�මසංගායන ාව පට0 ගැLම හා  අවස0  !ම 

6යම කරග�නා ව<ෂෙU ෙපොෙසො� ෙපොෙහොෙය� පට� ෙගන ඊ ළඟ ව<ෂෙU 
ෙපොෙසො� ෙපොෙහොෙය� 6ම ISමට සැලB) කළ �b ෙ9. 
3.7 V&ටක ග0ථ Tදණය 

ධ<ම සංගායනාවට අවශ� Y?ටක ෙපො5 aදණය W ඇත. ක�� aදණය ෙකොට දැ� 
අවස� W ඇ� ෙපො5 යw aදණය කළ �b ය. �"ධජය�� 2ංහල අj� Y?ටක aදණය 
ෙලෝකෙU ව�ා=�ය සඳහා ඉං´2 අj/� ද aදණය කර1ය �b ය. 
3.8 ධ�ම සංගායනාව �!Yණය  !ම 

ධ<මසංගායනාව නැරµමට vවමනා කරන ල%වැ2 සකල ෙබෞ"ධ ජනතාවට ඊට 
ඉඩකඩ සලසා ;ය �b ය. ධ<මසංගායනාව 6SLණය ISම සඳහා සකල ෙලෝක ෙබෞ"ධ 
ජනතාවට ආරාධනා කළ �b ෙ9. vවමනා කරන අෙබෞ"ධ අයට ද ඉඩ සලසා ;ය �b ය. 
3.9 පත-ය පහZක. සැල[ම 

සංගායනාවට සහභාª වන fg� වහ�ෙසේලාට සංගායනා කාලය a�7ෙ7 පත�ය 
පහBක) සැලැ�මට එ% ;න% එ% ශාසනාරLක මFඩලයක ෙමෙහයWම යටෙ5 2� 
ෙකෙරන අ�/� සැලැB) කළ �b ය. දානමාන සකස ්ISමට පහBක)  හා එ ් සඳහා 
පැ�ෙණන අයෙA නවාතැ� පහBක) ආ;ය ද සකස් 1ය �b ෙ9. ෙ) සඳහා ?wෙයළ වන 
¬�ය සංගායනා පත�ය ග)මානයක ස්ව\පය ගත �b අතර පත�ය ග)මානය සංගායන ා 
¬�යට ඉතා ම E�/� ෙහෝ ඈ�� ම ෙහෝ ෙනො 1ය �b ය. සංගායනාවට සහභාª වන 
fg� වහ�ෙසේලා එම පත�ය ග)මානයට ?· 2ඟා යා �b අතර ?· ලබාෙගන ඉ;ව ඇ� 
ද�හෙල� _ වැළ_මට කට�b සකසා �nය �b ය. 



 6 

3.10 ධ�මසංගායනාව ආර.භ කරන මංගල උ�සවය 
ශාසනාරLක ස�� හා ශාසනාරLක මFඩල ද මා<ගෙය� 2/ලක (රා සංගායනා 

උ5සව පැවැ51ය �b ෙ9. 
3.11 උභය ෙලෝකා�ථ සාධනය 

ල%වැ2 ජනතාවෙA උභය ෙලෝකා<ථ සාධනය සඳහා සංගායනා කාලය bළ මනා 
සංව<ධන සැලැස්ම% �යා5මක ෙකොට සංස්කෘ�ක 1=ලවය% ෙහව5 B�දර සමාජ 
ප/ව<තනය% ඇ� කර ගත �b ෙ9. 
 

(4) # ලංකා ෙබෞ(ධ )ශ්ව )ද,ාලය 
 

ධ<මසංගායනාව අවසානෙU _ සංගායනා ¬�ෙය� ෙබ ෟ"ධ 1ශ්ව 1ද�ාලය ආර)භ කළ 
�b ෙ9. fg� වහ�ෙසේ ෙA උසස් අධ�ාපනය සඳහා ෙමම 1ශ්ව 1ද�ාලය ෙව� කළ �b 
ෙ9. 
 

(5) .රාණ )හාරස්ථාන ප2සංස්කරණය ��ම 
 

ලංකාෙ9 දැනට නට¸� W ඇ� ෙවෙහර 1හාර ?wසකර ෙකොට xක ගැu ෙ) වැඩ 
?wෙවළ% ෙය;ය �b ය. 

 

;වDන 1996.07.30 
�"ධශාසන අමාත�ංශෙU උ5තSතර අEශාසක මFඩලය ෙවත ඉ;/ප5 කැ�ෙණI. 
පඥාපභා 6 
 
යb��Wම: ච�ත ල%මා7 මහතා 


