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අෙ� රටට� ශාසන මඩලය� 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
2500 ��ධ ජය��ය  �� කැ"ෙගන �$මෙය� ධ%මසංගායන ාව' පැවැ()*. 

1954 /ට 1956 ද'වා පැවැ(34 ඒ ධ%මසංගායනාව සං)ධානය 67මට ශාසනම9ඩලය' 
<�=වන ල>. ධ%මසංගායන ාෙ? කට@A ඉතා මැන)� /D කැE*. එG� සAටට හා 
පෙබෝධයට ප( ශාසනමාමක K� පැ)L උAම� ඉLE ශාස ක කට@A සඳහා සO්ර ශාසන 
ම9ඩලය' <�=වා ග�නට බලාෙපො ෙරා(A 3ව( පRව ඇ� T රාජ� ෙපරUය  සා එය 
වැළැ6*. එෙහ( අ3$D  24 කට පR 1980 මැG 22 වැ  දා ල'ෂයකට අYක Z'[� 
වහ�ෙසේ ෙව\ෙව� "ස්T දහස' පමණ Z'[� වහ�ෙසේ Lන හතර' සාක]ඡා ෙකොට 
“මධ�ම සංඝ පාලක සභාව”  න�� ශාසන ම9ඩලය' <�=වා ෙගන ඇත. 

/යෙa “ගණසංඝ පාලක සභාව”  න�� ශාසන ම9ඩලය' <�=වා ග�නා ල�ෙ� 
��ධ ව%ෂ 2484 වැ�ෙන� ය. එනa bට අ3$D 51 කට ෙපර ය. /යෙa සංඝරාජ මා��ය� 
වහ�ෙසේ රාජ ව�දන - ම ානන - �ජා ලබ�� මහ( ෙග ෟරවෙය� වැඩ /d�. රාජ� සභාෙ? 
පනත6� සaමත T ෙa ශාසන ම9ඩලය ඉතා පබල ය. /යe ශාස ක කට@A දහයකට 
ෙබදා ගණසංඝ ම�f Z'g ඇම�ව$� දස නම' ප( ෙකොට ඇත. ඒ අමාත� සංඝ සභාෙ? 
hලාසනය ග�ෙ� සංඝනායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ ය. රෙටක පාලනය පහRවට මහ 
නගර සභා, නගර සභා හා Rj නගර සභා �ෙබ�නා' ෙම� ශාස ක කට@A මැනැ)� 
67ම සඳහා පෙ�ශ අ\ව පළා( සංඝ සභා <�=වා ඇත. ෙa මනා වැඩ <Uෙවළ  සා A� 
ලkයකට අYක Z'[� වහ�ෙසේ( )/ප� දහසකට අYක )හාරාරාම( මැනැ)� පාලනය 
ෙ?. ෙa සංඝ සභාව ග�නා lරණ රජය �ස නමා <Uගm. ඒ lරණ nයා(මක 67මට 
සංස්කෘ�ක අමාත�ාංශය යටෙ( ශාසන ෙදපා%තෙa�Aව' <�=වා ඇත.  

ෙලෝකෙp පැර* ම සං)ධානය �D රජාණ� වහ�ෙසේෙq සංඝ සභාව G. �D T 
ව%ෂෙය� ම පැ�* නවa r4 ෙපොෙහෝ දා සැE@( sගල� ෙද මහ රහත� වහ�ෙසේ ඇAj 
පථම සංඝ පාතය )ය. �D u අ3$D )ස්ෙස6� ෙපොෙහොය 67a ආ> )නය ක%ම /D 67මට 
සංඝයාට ම පවරන ල>. bට අ3$D ෙද  දහස් ප�/ය අwවකට ෙපර ආරaභ කළ ෙa 
සං)ධානය ෙහව( සංඝ සභාව අද වන A$ ෙනො /> පවl. 

��ධ පE %වාණෙය� අ3$D /යය' Kය තැන වxyr(තක Zz�  සා 
ශාසනා%�දය' ඇ� u එය සං/{uමට රාජ� සහාය ද අවශ� uය. එෙල/� අ%�දය සං/{වා 
ෙද වැ  ධ%මසංගායනාව /D කැE*. ධ%මාෙශෝක රජAමාෙq කාලය වන )ට රාජ� සහාය 
පමණ' ෙනො ව රාජ� බලය ෙයොද�නට ද /D )ය. ධ%මාෙශෝක රජAමා රාජ� බලය ෙයොදවා 
Dශ්|ලමල ෙසෝදා හැර ශාසන  ෙශා ්ධනය කෙළේ ය. අනA$ව ෙත වැ  ධ%මසංගායනාව 
ෙකොට ශාසනය Rර}ත කැEණ.  

~ ලංකාෙව� ද ෙබෞ�ධ රජව$ ශාසනා%�ද ඇ� T අවස්ථාව�� > රාජ� බලය ෙයොදා 
Dශ්|ලමල Dරලා ධ%මසංගායනා හා ක�කාව( nයාවට නංවා ශාසනය Rර'�ත කළහ. 

ෙබෞ�ධ රජව$� නැ� u )ෙ�|ය පාලනය ඇ�Tවාට පR ෙබෞ�ධ ත((වය ෙහොඳට ම 
D%වල )ය. ෙබෞ�ධකම නැ� කර�නට ඔ3� ක�ව, Aව'�ව, හsදාව යන හැම බලය' ම 
ෙයDවා. හැම අපරාධය' ම කළා. ෛකස්තවය� බලව( u සං)ධානය 3ණා. එ ් සං)ධානය 
1885 > m�ගත සංස්ථා ත((වය ලබා ග(තා. එG� ඔ3� තව( පබල 3ණා. ෙබෞ�ධය� 
තව( D%වල 3ණා. 

බ�තර��ෙ� 	 
�� මා��, �ෙග��ව�ෙ� 	 �ණාන�ද මා�� ආ> )ෙරෝදාර 
උAම�  සා ෙබෞ�ධ පෙබෝධය' ඇ� 3ණා. 1880 > ෙස�ප� ඕ�ක��මාෙ  
පැ��ෙම� ෙබෞ�ධය�ෙq පෙබෝධය වැ� 3ණා. අනගා"ක ධ$මපාල�මා, බහ්මචා" 
ව*+ංහ හ"ශ්ච.�මා ආ> උදාර r$ෂය� ඉLEයට ආවා. පරම)ඥානා%ථ ෙබෞ�ධ ස��ය, 
මහාෙබෝY සමාගම, ෙකොළඹ ත$ණ ෙබෞ�ධ ස��ය, සමස්ත ලංකා ෙබෞ�ධ සහා 
සaෙaලනය ආ> ෙබෞ�ධ සං)ධාන ඇ� 3ණා. 
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ෙබෞ�ධ පෙබෝධය Lෙන� Lන ම වැ� )ය. ඒ අතර ම ෙබ ෟ�ධ සං)ධානය' නැ�කෙa 
පා�ව කැ� ෙපෙන�නට )ය. සමස්ත ලංකා ෙබෞ�ධ මහා සaෙaලනය ෙමබ{ ක$4 
ෙසොයා බලා වා%තා 67මට 1954 අෙපේ� 2 වැ  දා ෙබෞ�ධ ෙතොරA$ ප7'ෂක සභා ප( 
කරන ල>. 1956 ෙපබරවාE 4 වැ  දා ඉLEප( කැ$4 එම වා%තාෙව� ��ධ ශාසන 
ම9ඩලය' <�=uමට ෙයෝජනා කැර ඇත. එබ{ ෙයෝජනා nයා(මක 67මට සැලැRa 
සැකැ�ම සඳහා ප( කරන ලද ��ධශාසන ෙකො�ෂ� සභාව ��ධශාසන ම9ඩලය' 
<�=uමට ආද%ශ සැලැ�ම හා පනත' 1959 > ඉLEප( කරන ල>. ෙයෝyත ��ධශාසන 
ම9ඩලෙp පරමා%ථ හා nයාකාE(වය ෙමෙසේ ය. 
 

1. ෙබෞ�ධ K� පැ)L ෙදපා%ශවෙp ම අG�වා/කa "ක ගැmම . 
2. ��ධ ශාසනයට අදාළ /යe ම ක$4 <Uබඳ ව රජයට උපෙදස් >ම. 
3. ��ධ ශාසනය <Uබඳ ව ෙබෞ�ධ රජව$� ෙවත එවකට පැව7 �� ව%තමාන 
රජය ම�� /D ෙන ාව�නා T @Aකa /ය�ල ම  බාර ෙගන  / පEL /D 67ම. 

4. රජය ම�� ��ධ ශාසනය <Uබඳ ව පව(නා වග�aව�� )d� )ට අ(හැ7මට 
බලාෙපොෙරො(A වන වග�a ඇ(නa ඒවා පවරා ගැmම. 

5. ෙබෞ�ධ ජනතාව එ'ස( 67මට කට@A සං)ධානය 67ම. 
6. ආග�ක /E( )E( ශාසනා\ෙලෝම ව සකස් 67ම. 
7. ෙබෞ�ධ ප%ෙpෂණ කට@A <Uබඳ උන�Dව ඇ� 67ම, සමාජය හැඩගැස්uෙa 
බලෙ?ගය' වශෙය� ��ධ ශාසනයට  ය�ත තැන නැවත( ලබා >ම <*ස 
ධ%මා\�ල ව ව%තමාන පශ්න )ස�මට උපකාර වන ප%ෙpෂණ පැවැ(uමට 
අ\බල >ම. 

8. Z'[� වහ�ෙසේෙq අධ�ාපනය සකස් 67ම හා K�ය�ෙq ��ධ ධ%ම ඥානය 
L@4 67මට අවශ� කට@A සaපාදනය 67ම.  

9. ෙබෞ�ධ කට@Aවල> rෙරෝගාb ව nයා 67මට RDR ත$ණ ත$*ය� r�4 
67ම. 

10. ආග�ක හා සමාජෙසේවා කට@Aවල  රතව /dන ෙබෞ�ධ ස�� සමාගaවල 
වැඩ කමව( ෙලස සං)ධානය 67මට උපකාර 67ම.  

11. ෙපොD ෙබෞ�ධ sද� ආර'ෂා 67ම සහ එG�  / ෙලස පෙයෝජන ගැmමට 
සැලැස්uම. 

12. ෙබෞ�ධ /�ධස්ථානය�� පැර* හා අe( ෙගොඩනැK� Rර}ත ව තබා ගැmම 
හා අe(වැ�යා 67ම. 

13. ෙබ ෟ�ධ කට@A සඳහා ලැෙබන පEත�ාග බාර ගැmම හා අරsද� ඇ� 67ම. 
14. ෙබෞ�ධ කලා හා ෙබෞ�ධ සා�ත� L@4 67ම. 
15. ලංකාෙ? ��ධ ශාසනය ආර'ෂා 67මට( එ� වැ� L@4වට( අදාල ෙවතැG 
වැටෙහන ෙවන( හැම ෙදය' ම 67ම. 

 
ෙමෙසේ උදාර පරමා%ථය� යටෙ( <�=වන සං)ධාන 

1. උ(තර සංඝසභාව 

2. ශාසන සංගමය 

3. කෘත� )ධායක සංසදය  
යG අංග Aන6� @'ත uම, Z'[� වහ�ෙසේලා 51 නමකෙq @'ත වන උ(තර 
සංඝසභාව Z'[� වහ�ෙසේලාෙq /යe කට@A සඳහා s� තැන ගm. ෙa සංඝ සාභාවට 
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සාමාyකය� ප( වන <Uෙවළ ෙයෝyත පන( ෙක=aපෙත� සඳහ� ෙවG. K� පැ)L 101 
ෙදෙන�ෙග� @'ත වන ශාසන සංගමය කාරක සභා අටකට ෙබෙදG. 
 

1. sද� කාරක සභාව. 
2. සංඝ කෘත� කාරක සභාව. 
3. අධ�ාපන හා පචාරය <Uබඳ කාරක සභාව. 
4. m� 7� කාරක සභාව. 
5. සමාජ ෙසේවා කාරක සභාව. 
6. )හාරස්ථාන හා �ජmය ස්ථාන කාරක සාභාව. 
7. ෙපොD ෙබෞ�ධ sද� කාරක සභාව. 
8. ෙබෞ�ධ ස�� සං)ධාන කාරක සභාව ය\ G.  

බරපතල වග�ම6� @( කෘත� )ධායක සංසදය සාමාyකය� 14 ෙදෙන�ෙග� 
@'ත ෙවG. 

ෙමය ශාසනාර'ෂාව සඳහා ඉතා අවශ� වැඩ <Uෙවළ' 3ව ද ෙමයට ක�� ප( T 
6/ම රජය' ඉLEප( Tෙp නැත. ව%තමාන ජනාYප� ~ම( රණ/ංහ ෙපේමදාස මැ�Aමා 
��ධ ශාසන අමාත�ංශය' <�=වා එම අමාත�ංශය තමාෙq භාරයට ෙගන ඇ� බැ)� 
මහජනතාව )ශාල බලාෙපොෙරො(Aව6� /dන බව ශාසනාZවෘ�Yකාb වැ ද�වා /d�. 
 
LවGන 1991.08.27 
පඥාපභා 6 
 
යA$�uම: ච�ත ල'මා� මහතා 


