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�ක�ප ���ම	 ෙනො ව සම�	 සංක�ප �ස�ම 
ෙම�න 

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

රජය ඉ��ප� කැර ඇ� !ස"ම #$%$ න& !ක'ප !ස"ම( ඉ��ප� කර�ෙ� 
නැ�ෙ� ම�දැ* +තර අසන පශ්නය/. පශ්නය ඉතා වැදග�. +කායතයෙ3 මහානායක 
ස්වා4�දය� වහ�ෙසේලා� ඒ ඒ කාරක සංඝ සභා� සමහර ෙ;ශපාලන ප<� ජනමත 
!චාරණය( කර�නැ* කැර ඇ� ඉ'>ම ම පමාණව� !ස"ෙම/. එය පමාණව� ෙනොෙA 
ය* රජය Bතනවා න& ඒ ගැන වාද !වාද ෙනො ෙකොට !ක'ප !ස"ම( ඉ��ප� /Dම 
!ෙශේෂෙය� මහා සංඝයා වහ�ෙසේෙF GHකම*. මහා සංඝයා වහ�ෙසේ ෙව#ෙව� ඒ 
GHකම සIර�නට * ෙ& JKය. ෙ& කLM ඉ��ප� කර�ෙ� ශාසනයට� රටට� 
රජයට� ඉතා �තව� ව ය. අK, සංඝයා ෙබොL �තව�තෙයෝ ෙනො ෙවQ. හැබෑ �තව�තෙයෝ 
ෙවQ. ෙමෙසේ ඉ��ප� කර�ෙ� !ක'ප !ස"ම( ෙනො ව සම�( සංක'ප !ස"ම/.  
අ��දයට ෙහේ� 

පළQව ජනවාTUක අTVදයට ෙහේH ෙප�වා Wම මැනැවැ* Bත�. X ලංකාව රාවණා 
රජHමාෙF කාලෙ3 පට� ෙහළ �ව *. ෙහළ රට *. !ජය රජHමා ෙF කාලෙ3 පට� 
Bංහල;Yපය *. Bංහල රට *. ��" මහ රහත� වහ�ෙසේ ෙF පැ�Zෙම� ප$ Bංහල රට 
ෙබෞ;ධ ]ණා. එතැ� පට� Bංහල ෙබෞ;ධ රට *. ^ස්H �Tව 237 Bට දbM ඉ��යාෙව� 
පැ�c ෙසේන d��කය� හා එළාරය� ද K�e රට ආකමණය කළා. එළාර රජHමා අ]L% 
හතhස් හතර( අ#රාධIරය අග#වර කැරෙගන රජක& කළා. එළාර රජHමා දැහැ� 
ෙකෙනb හැeයට ඉ�හාසය /යත� ඔjෙF අ#ගා�කය� K�e රට ෙවෙහර !හාර !නාශ 
කර�නට පට� ග�තා.  

එකලැ Ljෙk රජකමට ප� %lගැQM රජHමා මහ හQදාව( සමග ෙගොස් සට� 
ෙකොට K�e රට අ�ප� කැර ග�තා. ඒ සටෙ� W Bංහල ෙදමළ !ශාල සංඛ�ාව( මරණයට 
ප� ]ණා. ෙනොමැLM පරාnත ද�ළය�ෙග� ෙකොටස( ඉ��යාවට පැන ග�තා. 
ෙකොටස( උHෙT නතර ]ණා. Bංහල ෙබෞ;ධය�ෙF ෙහොඳ කම +සා ඔjනට කරදරය( 
නැ� වැ ෙහොq� වාසය කර�නට ඉඩ %�නා. එ*� X ලංකාෙA ෙදමළ න�� ජන 
ෙකොටස( ඇ� ]ණා. 

දbM ඉ��යාෙව� Gද හQදා පැ�ණ කළ සට� රාsෙය/. Bංහලය� ආර&භ කළ 
සටන( නැත. ද�ළය� පැ�ණ Bංහලය�ෙF අ*�වාBක& උ%රා ග�නට සට� පට� ග� 
!ට Bංහලය� අ*�වාBක& tක ග�නට සට� වැ%ණා. හැම සටෙන/� ම Bංහලය� 
�#වා. පරාnතය�ෙග� ෙකොටස( ඉ��යාවට පැන ග�තා. ෙකොටස( උHෙT නතර ]ණා. 
Bංහල ෙබෞ;ධය�ෙF ෙහොඳකම +සා ඔ]නට� කරදරය( නැ� ව වාසය කර�නට ඉඩ 
%�නා. එ*� උHෙT ඔ]� ෙF සංඛ�ාව කමෙය� වැ�]ණා.   

��� මහ රහත	 වහ	ෙසේ ව�න !ට උHෙT වාසය කෙළෝ ෙහළය� හා Bංහලෙයෝය. 
ඔ]� ෙබෞ;ධය� ]ණා. සංඝ��තා ෙමෙහ�	 වහ	ෙසේ ජයXමහා ෙබෝu� වහ�ෙසේ 
tෙගන යාපෙ� දඹෙකොළ පlනට වැඩම කරන !ට මහා Khගැwම( B%]ෙk එෙහ*+. 
ෙ;වාන& Kය�ස්ස රජHමා කJ� යාපෙ�ට ෙගොස් දඹෙකොළ පlන අසල රාජ� ෙගෞරව හා 
ආර<ා ඇ�ව වාසය කළා. එය B�Yමට ඒ පෙ;ශයට “�ස්ස ගාම” යැ* න& කළා. දැ#� ඒ 
නම ම ෙදමළ කැරෙගන �සාකාම& ය#ෙව� ව�වහාර කර*. ෙ�. ෙ����ෙ� මහතා 
!B� Jයන ල%ව 1918 W +b� කළ යා�පාන ෛවපම ෙකෞම� නමැ� ෙදමළ ෙපොෙ� Kl 
468 /. එ*� Kl 123 ( ෙව�කැර ඇ�ෙ� යාපෙ� Iරාණ Bංහල ග& න& ෙදමළ කැර 
ඇ� සැe ෙප�wමට ය.  

උHර, දbM ඉ��යාවට ආස�න ය. එෙහ*� ද�ළය� Gද Kcස� +කQ� +තර ම 
එ�නට පට� ග�තා. එ*� උHෙT ද�ළය�ෙF සංඛ�ාව කමෙය� වැ� ]ණා. එෙහ� එ� 
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පාලනය B% �ෙ3 Bංහල යාපා ෙකනb�ෙF ෙහව� ආ�පාදයb ෙF යටෙ� ය. එෙහ*� ඒ 
පෙ;ශය “යාපෙ	” ]ණා. එන&, යාපා ආ�පාදයාෙF ෙ� - පෙ;ශය, යාපෙ�.  

දහH� වැ+ Bයවෙස� දbM ඉ��යාෙව� පැ�c ආTය චකවT�� යාපනෙ3 කල( 
රජක& කළ බව ඉ�හාසය /ය*. ෙස�ප� සIම' bමL Gද හQදාව( සමග යාපෙ�ට 
ෙගොස් සට� ෙකොට ආTය චකවT�� පලවා හැර පාලනය අතට ග� බව� ඉ�හාසය /ය*. 
සIම' bමL ෙකෝ�ෙ�ට ආවාට ප$ යාපෙ� පාලනය නැවත� ද!ඩය� අතට ප� !ය. 
එෙහ� ඔ]� එෙහේ පාලනය ෙකෙළේ ෙකෝ�ෙ� රජHමාෙF යට� පාලකය� හැeයට බව 
“ලංකා ආකමණ” නමැ� ෙපොෙ� �ෙ�ෙරෝස් �ය(මා Jයා ඇත.  

!ෙ;�ය ආකමcකය� +තර ම BHෙA කවදා ෙහෝ අපට !L;ධ වැ නැ� Be�ෙනෝ 
මහ ජා�ය වන Bංහලෙයෝ ය, එෙහ*� Bංහලය� %Tවල /Dමට� ද!ඩය� පබල /Dමට� 
BHවා. එයට අධ�ාපනය පධාන මාTගය කැර ග�තා. අනාගතෙ3 රාජ� ප�පාලනෙ3 උසස් 
තනHL අ'ලා ගැwමට උසස් අධ�ාපනය යාපෙ�ට� Bංහලයනට ප�පාලනෙ3 JKකාර 
ක& හා KG� කාරක& ��වන ප�� සාමාන� අධ�ාපනය� %�නා. 

එකල !ශ්ව !ද�ාලෙ3� ෛවද� !ද�ාලෙ3� sෂ� සංඛ�ාව !ශාල ෙනො Y ය. එෙසේ 
]ව� එ� !ද�ාල ෙදකට Bයයට හැට( හැ�තෑව( ඇH��ෙවෝ ද!ඩෙයෝ ය. එ� ප�ඵලය( 
වශෙය� X ලංකාෙව�� ෙලෝකය Iරාම� උසස් තනHL ඔ]නට ලබා ගත හැ/ !ය. +දහස් 
අධ�ාපනය ලැෙබ�නට ෙපර X ලංකාෙA ආන�ද, නාල�ද වැ+ පාස' HVෙk 65 ( 
බව� එ*� 33 ( යාපෙ� බව� අසා ඇත. +දහස් අධ�ාපනෙය� ප$ මධ� මහා !ද�ාලය 
ආර&භ /Dෙම� Bංහල ෙබෞ;ධයනට� උසස් අධ�ාපන පහ$ක& ලැ�ණ. දැනට ද යාපෙ� 
�ෙබන අධ�ාපන පහ$ක& අ� ක]Lනට ව� නැත. සාධකය( වශෙය� /යනවා න& 
යාපෙ� ජනගහනය අට ල<යකට eක( වැ� ය. ඔ]නට උසස් අධ�ාපනය ලබ�නට 
ආන�ද, නාල�නද වැ+ පාස' 50 ( ඇත. ෙකොළඹ �සාෙA ජනගහනය දහසය ල<ය 
ඉ(මවා ඇත. යාපෙ� පමාණය අ#ව ෙකොළඹට ආන�ද, නාල�ද වැ+ පාස' 100 ( ��ය 
GH ය. එෙහ� තව ම පනහ ඉ(මවා නැත.  

1936 ගණ� QලW ද!ඩයනට වැ� බලතල ලබා ගැwෙ& අදහස ඇ� � +සා ඔ]�ෙF 
$හදතාව �න !ය. එෙහ� Bංහලය�ෙF $හද�වය ෙපර ෙසේ ම පැවැ�ණ. 1946 W X 
ලංකාවට +දහස Wම Khබඳ කLM ෙසYමට ෙසෝ'බ� ෙකො�ෂම ආවා. ඒ අවස්ථාෙA W 
ද!ඩය� බලතල පනහට පනහ( ]වමනා යැ* ඉ'ලා Beයා. ඒ ඉ'>ෙ& අසාධාරණක& 
Khග� ෙකො�ෂම එයට තැන( ෙනො W +දහස Wෙ& වාTතාව Khෙයළ කළා.  
රාජ� භාෂා පනත 

+දහස් රාජ�ෙ3 පථම අගමාත� මහාමාන� ). එස්. ෙසේනානායක මැ�Hමා ද�ළය�ෙF 
අසාධාරණ කතාව අමතක ෙකොට රාජw�ඥ �. �. ෙපො�න&බල& මහතා ද අමාත� 
මkඩලයට ෙගන ෙදොෙTසා� මහතා කථානායක කළා. +දහස් රාජ�යකට ජා�ක �ය(, 
ජා�ක ෙකො�ය හා රාජ� භාෂාව( ]වමනා ය. එෙහ*� ජා�ක �ය� ජා�ක ෙකො�ය� 
ස&පාදනය කළා. Bංහල රාජ� භාෂාව /Dෙ& ෙයෝජනාව ෙගනාෙA වTතමාන ජනා�ප� ෙ+. 
ආ,. ජයව,ධන මැ�Hමා ය. එය සාධාරණ *. 1943 �+ 22 වැ+දා හා 1944 මැ* 24 වැ+දා 
හැ�සා� වාTතාව බල�න. එය ^යා�මක /Dම පමාද ]ණා. 

1956 W බලයට ප� එස්. ඩ01�. ආ,. ). බ3ඩාරනායක අගාමාත�Hමා රාජය භාෂා 
පනත ෙගනා අතර ෙදමළ භාෂා සාධාරණ !�!ධාන පනත� ෙගනාවා. ෙදක ම ස&මත ]ණා. 
ඒ අවස්ථාෙA ෙදමළ ජනතාව මහා අTVදය( ඇ� කළා. වTතමාන අTVදෙ3 Qල රාජ� භාෂා 
පනත ය* සමහL� /යනවා. Bංහල රෙ� Bංහල රාජ� භාෂාව Yෙ& වරද bම( ද? ෙ& රෙ� 
Bංහලය� න& එයට !L;ධ නැත. �ංගලය� න& වL;ධ බව දැන ග�නට ඇත. එෙසේ එය 
වරද ෙකොට සලකන �ංගලය� එ� පළQ වරදකL කළ G�ෙ� ඒ ෙයෝජනාව ෙගනා ෙ�. 
ආT. ජයවTධන මැ�Hමා ය. එ� ෙදවන වරදකL කළ G�ෙ� ඒ ෙයෝජනාව ^යා�මක කළ 
එස්. ඩ�JA. ආT. �. බkඩාරනායක මැ�Hමා ය. අප න& සලක�ෙ� ඒ උHම� ෙදෙදනා 
කෙළේ අ� ෙශේෂ්ඨ ^යාව� හැeයට ය.  

ලංකාෙA ජනගහනය: Bංහලෙයෝ Bයයට 74 *, ද�ළෙයෝ Bයයට 12.6 *. Bංහල රෙට� 
Bංහල රාජ� භාෂාව /Dම සාධාරණ *. ෙදමළ භාෂා සාධාරණ !� !ධාන පනත ද�ළයනට 
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ඔ]�ෙF +ජ ��ය වන ඉ��යාෙA ව� ෙනො%� තර& ත��වය( W ඇ� +සා අ�සාධාරණ 
*. එෙහ� ඔ]� X !ෙරෝu අTVදය වැ+ ෙකෝලාහල �ගට ම කළා. එෙහ� ඒ කාලය�� 
පැවැ� රජය� සාධාරණ�වය ඉ(මවා අ�සාධාරණ ව�නට Uෙ3 නැත.  

1977 W එ(ස� ජා�ක ප<ය මැ�වරණෙ3 W ද!ඩය�ෙF සාධාරණ අ*�වාBක& 
තව� අ�ව �ෙ� න& සIරා ෙදන බව� Bංහල හා ෙදමළ ජා�ක භාෂා කරන බව� ජනතාව 
ඉ��ෙ3 පකාශ කළා. ද!ඩ එ(ස� !Q(� ෙපරQණ 1977 මැ�වරණෙ3 W ෙදමළ ජනතාව 
ෙF !ෙශේෂෙය� අ�තවාW තLණ K�ෙසේ ඡ�දය ලබා ග�නට ෙබොL ඉ�හාසය( ෙප�වා 
ෙද�� ඉතා දාම�ක කතා පව�ව�� ඊළා& රාජ�යකට ජනතාව ෙපොෙළොඹව�� කටGH 
කළ ආකාරය රහස( ෙනොෙA.  

අෙගෝස්H 20 වැ+දා වන !ට ෙකෝලාහල X ලංකාව Iරා පැ�D Uයා. අෙගෝස්H 22 
වැ+දා මෙF ස�ෙ;ශය එවකට අගමැ� ෙ�. ආT. ජයවTධන මැ�Hමා අතට ප� කළා. එ� 
අTVදය !සඳන ෙයෝජනා 5 ( !ස්තර ෙකොට ෙ& ෙයෝජනා පහ ^යා�මක කෙළො� තව� 
කවරදාක ව� ජා�වාW ෙකෝලාහල ඇ� ව�ෙ� නැතැ* ද සඳහ� කළා.  

මෙF ස�ෙ;ශය එකලැ අගමැ�Hමා Khග�තා ය* මා �HෙA එය පවෘ�� 
ෙදපාTතෙ&�Hව මU� Bය� ම Iව� ප�වල පළ කැර� +සා ය. ඒ ස�ෙ;ශය යැ�ෙ3 
ශාසනයට� රටට� රජයට� හැබෑ �තව� ක�+. මා �තනවා ඒ ස�ෙ;ශය ^යා�මක 
ෙනො�ෙ3 ෙබොL �තව�ත අමෘතJංග& මහතා !ප< නායකයා හැeයට ළං වැ Be +සා ය 
/යා.  

V%රජාණ� වහ�ෙසේ Bගාෙලෝවද  තෙය� හැබෑ �Hර� හා ෙබොL �Hර� පැහැ�h වැ 
!ගහ ෙකොට ඇත. �Hර� ෙහොq� හ"නාෙගන ෙබොL �Hර� %�� ම %L කළ GH යැ* 
පකාශ කළහ. ෙබොL �තයාෙF පධාන ල<ණය �තයාෙග� ලාභ පෙයෝජන ග�නට 
!�%කාරයාෙF හැම ක!යට ම “ඒක සැබැ* සැබැ*” /ය�නා( ෙම� ෙහොඳ* ෙහොඳ* /ය 
/යා B¡ම *. හැම කාලවල ම හැම පාලකය� ම වටා ෙබොL �තෙයෝ tස් ෙව�. ඉහh� ම 
පෙයෝජන ලබ�.  

ස, ෙජෝ	 ෙකොතලාවල අගමැ�Hමා ෙහොඳ Bංහල එ�තර ෙපෞLෂෙය/� G� 
ෙකෙන/. V;ධජය�� මෙහෝ�සවය පට� ග�ෙ� එHමා ය. එය ඉතා ෙහොq� සං!ධානය 
ෙකොට ආර&භ කළා. ඊළඟට මැ�වරණයට ක' ��ය W රාජ� සභාව !$Lවා හැර අ�� 
මැ�වරණය( තබ�නැ* ෙයෝජනාව( ආවා. එHමා ෙF ඇතැ& කටGHවලට මහා සංඝයා 
වහ�ෙසේ සHl ෙනො�ව� එHමාෙF පධාන�වෙය� V;ධජය��ය පව�ව�නට කැමැ� 
�හ. 

එෙහ*� මහා සංඝයා වහ�ෙසේ V;ධ ජය��ය පව�වා මැ�වරණය පව�ව�නැ* ඉතා 
කLණාෙව� ද�වා Beයා. එHමා වටකැරෙගන Be ෙබොL �තව�තය�, “අගාමාත� 
උHමාෙණ+, ඔය ප�ස'වල +ක& බ� කකා ඉ�නා උ�නා�ෙසේලා /යන හැeයට රට 
පාලනය කර�නට බැහැ, බඹරය වැ'ෙ' ගැjව� කැරෙකන තර& උHමාණ�ෙF කාලය 
ෙහොඳ*. ඒ +සා මැ�වරණය පව�ව�නැ” * �වා. ෙමොකද උෙk? එ�තර Bංහලයා ෙබොL 
�තව�තය� %l තැන එළවා, ක&පාව( නැ� වැ කඳවල ව�තට Y £�ෙය� වාසය කළා.  

ෙ&වා අපට /ය�ෙ� නැ� ව පතවලට Jය�ෙ� bමකට දැ* අහ�න Khවන. ඇ* 
ෙද*යෙ�, අහ�ෙ� නැ�න& /ය�ෙ� bමට ද? 1985 මැ* 22 වැ+ දා Xම� 
ජනා�ප�Hමා හා අගාමාත�Hමා ඇH� ඇමැ�වL� සමඟ ස&Qඛ සාක¤ඡාව( කළා. ඊට 
ප$ව එබ" සාක¤ඡාව( ෙනො Y ය. භාරත අගාමාත� ර�A ගා�� මහතා සමග සාක¤ඡා 
ෙකොට සාමය( ඇ� කැර ගැwමට මහා සංඝයා වහ�ෙසේට මාTගය පාදා ෙද�නැ* ඉ'>ම( 
කළා. එය ද B%]ෙk නැත. ෙයෝnත පළා� සභා ගැන +කායතයෙ3 මහා සංඝයා 
වහ�ෙසේෙF අදහස ද�වා යැAවා. ලැVM බව ද�වා එAවා. ඒ ගැන සාක¤ඡාව( කර�නට 
ව� කැමැ�ත ඇ� බව( ෙප#ෙk නැත. පතෙ3 පළ ]වෙහො� මහජනයා ව� /යවනවා. ඒ 
අතර +තර Iව�ප�වලට Jයන අය තව ම �වH� අතර Beන බව� දැනග�නට 
ලැෙබනවා. ප$Uය කාලෙය� Kට රට ෙගොස් Beය +සා JK JYම eකකට නතර ]ණා. 
ෙමෝටT රථය( W කට වසා ඇතැ* යන රාවය ෙAගෙය� පැ�D Uයා. bම( කර�න ද? 
තම�ෙF ම�ටෙම� අ#� ගැන Bතන අය වැ�ෙය� Beන ෙලෝකෙයකැ ෙනොවැ අප 
�ව�ව�ෙ�? අමනාප ව�නට කLණ( නැත. 
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අමරIර මහා සංඝ සභාෙA සභාප� මහානායක ෙතL� වහ�ෙසේට� රජෙ3 
ගබඩාෙව� අ� �ලයට ෙදන වාහනය( �� ය. LKය' ල< අටකට වඩා වeනා ෙබ�ස් 
රථය( LKය' එ( ල< පනස් දාහකට ෙද�නට Khවනැ* රජෙ3 ගබඩාෙව� /යා 
HVණා. ෙනො�ළෙ3 %�න� බාර ග�නට අවශ� නැතැ* ස��යට �වා, දැ� පා!¤¥ 
කර�ෙ� දායක දා*කාව� �ලයට ග� ශාසන ෙසේවක ස��ෙ3 වාහනය *. 

ද�ළය� ෙකොපමණ කරදර හා+ !නාශ කළ� 1978 ජනරජ පන�� Bංහල රාජ� 
භාෂාව එෙසේ පව�න අතර Bංහල හා ෙදමළ ජා�ක භාෂා කළා. ද�ළය�ෙF සාධාරණ 
අ*�වාBක&වල අ�ව( HVණා න& ඒ Bය'ල ස&�Tණ කළා. ඊට ප$ව ද ඔ]� කළ 
සාධාරණ ඉ'>& ඇ�න& සIරා %�නා, ඔ]�ෙF සාධාරණ ඉ'>& වJ� ඊළා& හැෙර�න 
අ� Bය'ල ම %�නා යැ* Xම� ජනා�ප� Hමා /�ප වර( ම �වා.  

Xම� ජනා�ප�Hමා ෙF පධාන�වෙය� ආර&භ කළ වTතමාන රජයට X ලංකාෙA 
කවරදාක ව� ෙනොලැVM තර& ෙලෝකාධාර ලැෙබ�නට පට� ග�තා. එෙසේ ම රජය ද 
මහවැJ ව�ාපෘ�ය හා ෙගව' දස ල<ෙ3 ව�ාපෘ�ය වැ+ !ශාල වැඩ Khෙවළව' ආර&භ 
ෙකොට කරෙගන යනවා. 

තස්තවාW අවාසනාව�ත ^යා මාTගය ෙනො�Vණා න& ෙ& රෙ� �GMව වTණනා 
!ෂයා�කා�ත ෙවනවා ඇත. Bය� බාධා මැද ඒ කටGH කැරෙගන යත� තස්තවාW ^යා 
+සා රටට B%වන !නාශය හා අලාභය ෙ& Iං¥ රටට ඔෙරො�H ෙනොෙදන තර& ය.  

රජය ෙ& තර& ෙහොඳ වැඩ කර;W මහා සංඝයා වහ�ෙසේ� ෙදොස් /යනවා !නා ෙහොඳ 
/ය�ෙ� නැ�ෙ� ම�දැ* සමහL අහනවා. අප ෙදොස් /යනවා ෙනො ෙA. ය& ය& වැර� 
කLM ස�ත වැ ෙප�වා ෙදනවා. V%රජාණ� වහ�ෙසේ පකාශ ෙකෙළේ �තව� ව වැර� 
ෙප�වා Wම +ධානය( ෙප�වාWම හා සමාන බව *. අවශ� න& රජය කරන හ� ෙ; 
වTණනා ෙකොට Kl Bය ගණන( Jයා ෙද�න� Khවන. එෙසේ ම රාජ� පාලනෙ3 වැර� ද 
ඉතා �තව� ව Kl Bය ගණන( Jයා ෙද�න� Khවන.  

අප සංඝයාවහ�ෙසේ ෙ& කLM ඉ��ප� කර�ෙ� ශාසනයට� රටට� රජයට� ඉතා 
�තව� ව ය. අK ෙබොL �තව�තෙයෝ ෙනො ෙවQ. හැබෑ �තව�තෙයෝ ෙවQ. රාජ� 
පාලකය� ෙබොL �තව�තෙයෝ කවරj ද, හැබෑ �තව�තෙයෝ කවරj දැ* හ�යට ෙ�L& 
ෙනොෙගන මහා සංඝයා වහ�ෙසේට� ෙදොස් පවර�� දැ� යන ගමන $%$ ෙනො ෙA.  

යෙථෝ(ත අTVදය ඉතා දLM Yම +සා යාපෙ� වාසය කළ 23,000 ( Bංහලය� 
ප�නා දැ&මා. Bංහලය� ඉතා ෙAදනාවට ප� වැ Beයා. 1983 ¦J 23 වැ+දා යාපෙ� 
Bංහල ෙසබ�� 13 ෙදෙනb� එක වර මරා දැ4ම +සා අ]L% හය( ඉවස ඉවසා Be Bංහල 
ජනතාව බලව� ෙAදනාවකට ප�Y Bංහල පෙ;ශවල Be ද�ළය�ෙF �!ත සෑෙහන 
සංඛ�ාව( නැ� කළා, !ශාල සංඛ�ාව( ෙ;පළ නැ� කළා.  

ක]L� කළ� වරද වරද ම *. එෙහ*� වැර� අ#මත කර�ෙ� නැත. එෙසේ ම අ]L% 
හය( Q�'ෙ' ද�ළය� කළ වැර� යටප� ෙකොට Bංහලය� කළ වැර� පමණ( ෙලොව Iරා 
පචාරය /Dම ඉතා ත�� ෙහළා දැ/ය GHෙA.  
ස�ව පා�ක ස�ෙ�ලනය  

ෙ& අTVදය +සා ඉ��යාව ද එකHY වටෙ&ස සාක¤ඡාව( ඇ� කළා. එය සTව 
පා§ක +සා ෙ;ශපාලන ප<වලට පමණ( ආරාධනා කැර �Vණා. එ(ස� ජා�ක ප<ය, 
X ලංකා +දහස් ප<ය, ලංකා සමසමාජ ප<ය, ෙකො�G+ස්� ප<ය, මහජන එ(ස� 
ෙපරQණ යන ප<වල Bංහලය� වැ� ]ව� ෙකh� ම Bංහල ප< ෙනොෙA. ෙපො% ප<*. ඒ 
අතර ද!ඩ එ(ස� !Q(� ෙපරQණ, ෙපඩර' ප<ය, ලංකා ෙදමළ ෙකො�ගසය, 
ෙතො�ඩම� ඇම�HමාෙF ක&කL සංගමය, අ�ස් මහතාෙF ක&කL සංගමය ෙකh� ම 
ද�ළය� +ෙයෝජනය කරන ප<*. 

Bංහලය� හා ද�ළය� අතර හටෙගන �ෙබන ජා�ක අTVදය( ගැන කරන වටෙ&ස 
සාක¤ඡාවට ෙකh� ම ද�ළ සං!ධාන පහ( ෙපw Beන අතර ෙකh� ම Bංහල සං!ධාන 
එක( ව� නැ�Yම Bංහලයනට කරන බලව� වරද( අසාධාරණය( බව සමස්ත ලංකා 
උ�තර මහා සංඝ සභාව� ෙබෞ;ධ සං!ධාන +ෙයෝnතවL#� රජයට ෙප�වා %�නා. එයට 
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ඇj& ක� %� රජය සQ�වට ෙපරදා මට� අ67ජ8 ප1පාන 9 ච	දාන	ද මහා නායක 
ස්වා4�දය� වහ�ෙසේට� ආචා,ය ව�ෙපොල රා<ල ස්වා4� වහ�ෙසේට� ෙබෞ;ධ ස�� 
+ෙයෝnතයනට� ආරාධනා කළා. අන� ආග�ක +ෙයෝnතයනට� එෙසේ ම ආරාධනා කර 
�Vණා. 

වටෙ&ස සාක¤ඡාෙA අරQණ හැeයට ගැwම සඳහා රජෙ3 Qදාව ස�ත රජෙ3 
Qදණාලෙ3 Q¨ත ෙයොජනා 14 ( ස�ත පකාශනය( සාමාnකය� අතට ප�කැර �Vණා. 
ෙ& ෙයෝජනා පැන නැ� HVM අTVදය Khබඳ ව X ලංකාෙව�� ඉ��යාෙව�� පැවැ� 
සාක¤ඡා අ#ව ස&පාදනය කරන ල;ද( බව පැහැ�h ව ෙප#ණ� ඉ��ප� කර�ෙන( 
ෙනො Y ය. 

සාක¤ඡාෙA Q' ම කLණ �ෙ3 න�ාය පතය Khෙයළ කැර ගැwම *. එ� W ඒකාබ;ධ 
�සා සංවTධන සභාවනට ෙහව� Dජන' ක]�B' වලට ස&�Tණෙය� !L;ධ බව� එයට 
මග පාදන ෙයෝජනා 14 ස&�Tණෙය� ප�ෙ<ේප කරන බව� දැනට W �ෙබන �සා 
සංවTධන සභාවලට වඩා අඟල( ව� එහාට ය�නට ඉඩ ෙද�ෙ� නැ� බව� මහා සංඝයා 
ෙව#ෙව� ප>පාන X ච�දාන�ද මහානායක ස්වා4�දය� වහ�ෙසේ ත�� පකාශ කැර 
Beයා.  

X ලංකා +දහස් ප<ය� මහජන එ(ස� ෙපරQණ� ෙබෞ;ධ +ෙයෝnතය#� 
මහාසංඝයාෙF අදහස් අ#මත කළ අතර ද!ඩ ප< ඒ ෙයෝජනා 14 ට ප< ව කථා කළා. 

ඒ අවස්ථාෙව� එ(ස� ජා�ක ප<ය ෙව#ෙව� අගාමාත�Hමා කතා ෙකෙර�� ඒ 
ෙයෝජනා නැ� ව න�ාය පතයට කLM Hන( ඉ��ප� කළා. ෙතො�ඩම� ඇම�Hමා ඒ 
ෙයෝජනා ඇH�ව කLM ඉ��ප� කළා. අගාමාත�HමාෙF ෙයෝජනා 3, 1.ද�ළය�ෙF 
පමණ( ෙනොව Bය� ජා��ෙF %( ගැන!J !B©ම, 2.පාලන කම Khබඳ කLM 
3.තස්තවාදය මTදනය /Dම. ෙදමළ පශන් !ස©මට ඇ� කළ වටෙ&ස සාක¤ඡාවට අන� 
ජා��ෙF %( ගැන!J එකH /Dමට අමෘතJංග& මහතා ඉතා ත�� !L;ධ ]ණ� ඒ 
කLM Hන න�ාය පතයට ග�තා. 

%( ගැන!J ඉ��ප� කරන අවස්ථාෙව� Bංහලය� ෙF %( ගැන!J පධාන මාතෘකා 
15 ( යටෙ� සංඛ�ාෙ'ඛන සටහ� ෙදොළහ( ස�ත ව මැනැ!� ෙප�වා %�නා. හැම 
ෙදනාට ම වැ� %( ගැන!J� වැ� අසාධාරණ කQ� �ෙබ�ෙ� Bංහලයාට බව එෙසේ 
ෙනොෙA යැ* /ය�නට බැ� ත��වය/� ෙහේH සාධක ස�ත ව ෙප�වා %�නා. ඒ හැම 
පකාශය( ම ඉංªB ප�වTතනය( සංඛ�ා ෙ'ඛන සටහ#� ඒ සඳහා බැJය GH ප� ෙපො� 
ප«කා හා B�යQ� ෙපො� වශෙය� බැඳ හැම ෙදනbට ම එ� ෙපො�ය ගණෙ� W කLM 
ඉ��ප� /Dම B�ත( වශෙය� කරන ලW. අන�ය� නැ¬ පශන්වලට KhHL ෙදන 
අවස්ථාෙA W� එෙසේ ම කළා. අෙන( අය ද %( ගැනැ!J ඉ��ප� කළා. 
මහා සංඝයාෙ� �ස ම 

�න ගණ( %(ගැන!J ඉ��ප� ෙකෙර�� සාක¤ඡා ෙකොට අවසානෙ3 W %( ගැන!J 
+වා ගැwෙ& !ස"& ඉ��ප� කර�නට ස&මත කළා. මහා සංඝයා ෙව#ෙව� ආකාර 
ෙදෙක/� !ස"& ඉ��ප� කළා. ඒකාබ;ධ �සා සංවTධන සභාවනට ස&�Tණෙය� !L;ධ 
Yමට ෙහේH, ඒ සඳහා Khෙයළ ෙකොට HVM ෙයෝජනා 14 ස&�Tණෙය� ප�ෙ<ේප /Dමට 
ෙහේH හා දැනට �ෙබන සංවTධන සභාවනට වඩා අඟල(ව� එහාට ය�නට ෙද�ෙ� 
නැතැ* �මට ෙහේH ද ෙප�වා W දැනට �ෙබන සංවTධන සභාවනට අංශ දහනමෙය/� 
බලතල පවරා පාලනය /Dෙ& !ස"&, අප ඉ��ප� කළ Bංහල ජනතාවෙF %(ගැන!J 
+වන !ස"ම*. 

ෙම� පළQ !ස"ම Khෙයළ /Dෙ& W රජෙ3 උසස් තනHL දර�� Be !ශාම Uය 
උග� V;�ම� තැ�ප� මහ�වL� B] ෙදෙනbෙF සහාය ලැVM බව කෘතඥතා�Tවක ව 
සඳහ� ෙකෙර�.  

අෙ !B"ෙ& ඉංªB Kටප� සQ�ෙA Bය� ම ප<වලට හා ආග�ක සං!ධානවලට ද 
ක' ඇH ව යැAවා. අනHLව එ(ස� ජා�ක ප<ෙ3 ජනා�ප�Hමා අගාමාත�Hමා ආW 
+ෙයෝnත K�ස( සමඟ සාක¤ඡා කළා. අෙ !ස"& එජාපය Khග�තා, ඊට ප$ X ලංකා 
+දහස් ප<ෙ3 B�මා බkඩාරනායක මැ�+ය !ප<ෙ3 නායක අ#ර බkඩාරනායක 
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ම�®Hමා ඇH� +ෙයෝnත K�ස� සමඟ සාක¤ඡා කළා. අෙ !ස"& X ලංකා +දහස් 
ප<ය Khග�තා, ඊට� ප$ව මහජන එ(ස� ෙපරQෙk �ෙ�ශ් dණවTධන ම�® Hමා ආW 
+ෙයෝnත K�ස� සමඟ සාක¤ඡා කළා. අෙ !ස%& ම.එ.ෙපය Khග�තා. 

!ස"& සාක¤ඡා කරන අවස්ථාෙA උ�තර මහා සංඝ සභාව ෙව#ෙව� ආචාTය 
ව'ෙපොල රාjල ස්වා4�දය� වහ�ෙසේ අෙ !ස"ම ෙහව� ඒකාබ;ධ �සා සංවTධන 
සභාවනට ස&�Tණ !L;ධYම, ෙයෝජනා 14 ස&�Tණෙය� ප�ෙ<ේප /Dම, දැනට �ෙබන 
සංවTධන සභාවනට වඩා අඟල( ව� එහාට ය�නට ඉඩ ෙනොWම හා සංවTධන සභාවනට 
සාධාරණ බලතල Wම ගැන කතා ෙකෙර��, අෙ !ස"ම ජනගහනෙය� Bයයට 75 ( 
Khෙගන �ෙබන බැ!� /B ම ෙකනbට ෙවනස් කළ ෙනොහැ/ යැ* ඉතා ෙAගෙය� 
පකාශ කළා. එ� W කLM ද(ව�� Bංහල ජනතාව Hළ පව�නා ෙAදනාව ෙකොතර& දැ* 
/යෙතො� ඒකාබ;ධ �සා සංවTධන කමය ඉ��යට ෙගනාෙවො� �ලැ* 23 වැ+දාට වඩා !B 
�ස් dණය/� වැ� අරගලය( පැන න¯# ඇතැ* ෙAගෙය� පකාශ කළහ. 

මහා සංඝයා වහ�ෙසේ ෙF !ස"ම ගැන ෙදමළ ප< එකb% !L;ධ �ෙ3 නැත. ප$ව 
ෙදමළ ප< මහා සංඝයා ෙපෞ;ගJක ව හQY සHට පකාශ කළහ. ඉහළ ම ෙපෙළේ ෙදමළ 
සං!ධාන පහ( !ශාම ල� හQදාප� ඇ�ට� QHbමාර මහතාෙF සභාප��වෙය� tස්Y 
සාක¤ඡා ෙකොට මහා සංඝයා වහ�ෙසේ හQව�නට +ෙයෝnත K�ස( එAවා. ඔ]� ෙබොෙහෝ 
ෙAලාව( සාකා¤ඡා ෙකොට !ස"ෙ& Kටපත( ඉ'ලාෙගන Uයා. නැවත� ඔ]� tස්Y 
සාක¤ඡා ෙකොට මහා සංඝයාෙF !ස"ම ඔ]#� බාර ග�නා බව පB;�ෙ3 පකාශ කළා.  

ෙමතර& බරපතල පශන්ෙයක W /BවbෙF !ෙරෝධය( නැ� ව !ස"ම( Khග�තා ය 
ය�න ෙලෝකෙ3 ම අහ�න ෙනොලැෙබන තර& B;�ය/. ෙමය Uනස් ෙපොතට යැ!ය GH 
තර& වාTතාෙව/. අෙ !ස"& !ක'ප !ස"ම( ෙනො ව සම�( සංක'ප !ස"ම( ය* 
/ය�ෙ� ඒ +සා ය. 

මහා සංඝයා වහ�ෙසේ රාජ� ප�පාලනය බලතල පධාන ෙකොටස් ෙදකකට ෙබ%වා. රජය 
ෙහව� මහා රාජ� සභා බලතල හා උප රාජ� සභා ෙහව� �සා සංවTධන සභා බලතල *. ෙ& 
ෙදක ම අ� වැ� /Dම රජය සH කාTයෙය/.  
මහා රාජ� සභා බලතල: 

මහ රාජ� සභා යටෙ� පාලනය වන උප රාජ� සභාවනට තම�ෙF �සා �GM /Dෙ& 
+දහස ස්වයං පාලන ත��වෙය� �ය GH ය* මහා සංඝයා වහ�ෙසේ ෙයෝජනා කළා. මහා 
සංඝයා හQ� ද!ඩ ප< ද ස්වයං පාලන ත��වයට බලව� සHට( දැ(� බව ෙප#ණා. 
අෙ ඉ'>ම �ෙ3 වහා ම පනත ෙකl&ප� ෙකොට පාTJෙ&�HෙA ස&මත කරවාෙගන 
^යා�මක කර�න ය#*. ෙ& මහ° අවාස්ථාෙව� පෙයෝජන ෙනොගැwම අෙ වරද( ෙනො 
ෙA.  

පහත සඳහ� !ෂයය� හා කාTයය� Q�ම+� ම රජය සඳහා ෙව�කර තැ±ම ෙයෝග� 
ය. Bය�ම නැA ෙතොටව' සහ වරායව', රජෙ3 ඉඩ& පවරාWම සහ ජනාවාස ව�ාපෘ�, 
පධාන වා�කTමා�ත, පාඨශාලාවල කළමනාකරණය නඩ�Hව හා පD<ණ බැහැරෙකොට 
පාථ�ක, ;!�ය හා උසස් අධ�ාපනය, +ය�ත ෙපො�, පාඨමාලා හා !භාග, ඛcජ ෙත', 
න�ෂe්ක ශ(�ය ඇH�ව !%J බලය හා ශ(�ය, ප�සර ආර<ාව හා පාං² ර<ණය, 
ග&මාන කැලෑ ෙලස ෙව� කරන ලද ඒවා හැර කැලෑ ආර<ාව, පෙයෝජනයට ගැwම හා යh 
ෙරෝපණය, ආk�වලට අය� නැ� !ෙ;�ය සං!ධානවල ආධාර, උප� !වාහ හා මරණ 
Jයාප�ං¥ /Dම, I;ගලය� Jයාප�ං¥ /Dම හා ඉඩ& Jයාප�ං¥ /Dම, ආග�ක කටGH 
(රජෙ3 ආධාර සහ ප�ප��මය කLM) රජෙ3 ඉඩ& හා ඉඩ& ප�සංස්කරණය, ෙකො�සමට 
පවරා ෙගන ඇ� ඉඩ& ප�පාලනය, සංස්කෘ�යට අය� Iරා!ද�ාව හා පැරc ෙ'ඛන හා 
නටV� ආර<ා /Dම.  
උප රාජ� සභා බලතල: 

X ලංකාව ඒ�ය ස්ෛවD රාජ�ය( බව අK Khග+Q. සාමය තහ]L /Dමට�, !!ධ 
භාෂා, ජා�� හා ආග�ක වශෙය� ෙබW Beන ෙකොටස් අතර අෙන�ෝන� ගL�වය හා 
�තµය වැ� �GMකර >මට� අවශ� ජා�ක සහෙයෝගතා ෙගොඩනැංYම අෙ පරමාTථය *.  
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ෙ& අ#ව සංවTධන ප�පාලනෙ3 W සංවTධන සභාවලට වඩා� I�' වග�ම( 
පැවෙරන අG�� ද ඒ ඒ �ස්«(කවල වැ�Iර ස්වයං පාලනය( ඇ�වන ප�;ෙද� ද 
සංවTධන සභා w� D� සංෙශෝධනය /Dම සඳහා අK ෙයෝජනා ඉ��ප� කරQ.  
කෘ�ක�මය - ව	ා��ය හා සංව�ධනය:  

±ජවTග වැ� /Dම හා ෙබදා Wම, �GM වැඩකම ජන¶ය /Dම, ෙපෝර වTග හා නYන 
උපකරණ ෙබදා Wම, කෘ«ම හා අQෙකොළ ෙපෝර භා!ත ව�ාත /Dම, පලHL හා එළව� 
ෙගො!තැන හා ගස් වැYෙ& ව�ාපාරය, ඉඩ& හා වdL �& ෙගො!තැනට හා පස් ෙසේW යාම 
නැවැ�Yම සඳහා සකස් /Dම, අස්වැ�න ආර<ාව හා අස්වැ�න වTධනය /Dම, තරග 
පැවැ�Yම, !ෂදායක පැළ වTග නැ�/Dම, ෙගො!පළව' පාලනය ස&බ�ධ ආදTශ 
ෙගො!ෙපොළව' ඇ� /Dම හා ±ජ වTධන ෙගො!පළව' ඇ� /Dම, bඩා වා�මාTග වැඩ හා 
ග& I�' /Dෙ& කම ඇ� /Dම හා නඩ�Hව.  
ස�තව පාලනය: 

ප² ෛවද� ආෙරෝග�ශාලා හා ෙ<ේත ස්ථාන ඇ� /Dම හා නඩ�Hව, ගවය� ආW 
ස��ව වTග �GM /Dම හා ෙබදා හැDම, ෙබෝවන ස��ව ෙරෝග මTදනය, ගව පදTශන 
පැවැ�Yම. 
ස�පකාර සංව�ධනය: 

කTමා�ත, කෘ· කTම ආW� ස¸පකාර ස�� �GM /Dෙම� සQපකාරය වTධනය, 
සQපකාර කමය වTධනය හා I�' /Dම, සQපකාර පචාරක වැඩ, පදTශන හා ස&ෙ&ලන, 
ආහාර ෙබදා හැDම හා ආහාර පාලනය, bඩා හා මධ�ම තරෙ& කTමා�තෙයෝ, ගෘහ 
කTමා�ත හා bඩා කTමා�ත �GM /Dම හා ඒ ස&බ�ධ Qද' ෙවෙළෙහළඳා& ඇ� 
කටGH IjM /Dෙ& මධ�ස්ථාන, එම කTමා�ත ඇ� /Dමට ණය Qද' හා ආධාර Qද' 
සැප¹ම, පාෙ;�ය !BHL වැඩ හා +පැ¹& ෙවෙළද මධ�ස්ථාන ඇ� /Dම, ෙර� සෑW& - 
අ�මැ·� හා ඉලැ(��( මැ·� වTධනය. 

�ස්«( සභාවලට ය& ය& කටGH පැව�ය හැ/ ය. ජා�ක ආර<ාව, ආගමන !ගමන හා 
ෙTd වැ+ ජා�ක අවශ�තාව� සහ uවර අ*�වාBක& Khබඳ කLM රජය ෙවත ම තබා 
ගත GH ය.  
ගාම සංව�ධනය: 

ගාම සංවTධන ස�� ගාම ෙසේවක ෙකො�ඨාසය Hළ ඇ� /Dම හා ඒ වැඩ කටGH 
එකQH /Dම, ග&වල +ෙයෝnතය� ගාම සංවTධන කටGHවල IjM /Dම, ගාම 
සංවTධනය, ආදTශ ග& ඇ� /Dම.  
ප��ධ වැඩ: 

මහාමාTග හා පළා� පාලන සභා පාරව' හැර �ස්«(කෙ3 අෙන( පාරව' කැපYම 
හා නඩ�Hව, ගාම උද�ාන හා �ස් ඉඩ&, �ස්«(ක සභාවට අවශ� කරන ෙගොඩනැUJ 
සෑදYම, පාරව' හැර ඔL පාL ආW ෙවන� ගමනාගමන කම, ආk�ෙA ෙගොඩනැUJ 
නඩ�Hව, පB;ධ පාරව' වල ගස් වැYම, සංර<ණය /Dම, සංවTධන සභා සමග ෙහෝ 
පළා� සභා සමග ඇ�කළ මහජන ෙසෞඛ�, ඉංnෙ�L වැඩ, ජලය සැප¹ම, කසළ ෙශෝධනය. 
�ස්!" #�මාණ %&' වැඩ: 

ගාම සංවTධන වැඩ හා සංවTධන වැඩ කම, �ස්«(කෙ3 ගෘහ+Tමාණ වැඩ පාලනය, 
නගර හා ග& ආධාර කම සහ පළා� සභාවලට ආධාර /Dම. 
සංචාරක ව	ාපාරය: 

සංචාරක ව�ාපාර සංවTධනය, සංචාරක තානාය& ෙපොළව' ඇ� /Dම, පශංසwය 
පෙ;ශය� හා සංචාරකය� සඳහා ෙයෝග� !ෙශේෂ පෙ;ශ ආර<ා කර ගැwම, ආk�ෙව� 
පාලනය වන ස��ව උද�ාන හැර ෙවන� ස��ව උද�ාන ඇ� /Dම. 
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අධ	ාපනය: 
ඇම�HමාෙF අ#මැ�ය ඇ�ව පාථ�ක, ;!�*ක හා ක+ෂ්ඨ කාT�ක පාඨශාලා ඇ� 

/Dම, පාලනය පD<ා /Dම. එයට පහත සඳහ� !ශය මාලා හා පාඨමාලා Khෙයල /Dම, 
පාස' ෙපො� +යම /Dම, !භාග පැවැ�Yම, අධ�ාපන පTෙ3ෂණ කටGH, ෙගොඩනැUJ හා 
උපකරණ ප��කරණය, dL IjMව යන කLM ඇHළ� ෙනොෙA. !ෙශේෂෙය� වැදග� 
වන කLM අතර, sෂ�ය� ෛවද� පD<ණවලට භාජනය /Dම හා ප��කරණය /Dම, 
/� හා ආහාර සැප¹ම, !ෙAක පහ$ක&, ºඩාKe, ºඩා සං!ධාන හා තරග පැවැ�Yම, ගම� 
පහ$ක&, Iස්තකාල හා /යY& ශාලා ඇ� /Dම, පාස' ෙ�වාBකාගාර, රසායනාගාර හා 
කාT�ක වැඩෙපොළ සඳහා ෙගොඩනැUJ ඉ�/Dම, පාථ�ක පාස'වලට අ+වාTයෙය� ම 
sෂ�ය� ෙග�වා ගැwම, පාථ�ක ;!�*ක හා උසස් අධ�ාපනය සඳහා sෂ��ව Wම.  
සංස්කෘ�ක කට+,: 

ලJත කලා වTධනය හා කලා පාස' ඇ� /Dම, ෙතොරHL මධ�ස්ථාන K�lYම හා 
පව�වා ෙගන යෑම, සංස්කෘ�ක කටGH සං!ධානය, උ�සව සං!ධාන ඇH� සා�ත� හා 
සංස්කෘ�ක කටGH වTධනය /Dම, කලා පදTශන, කලාගාර හා පෙ;�ය ෙකෞHකාගාර 
සං!ධානය /Dම, ජා�ක හා ආග4ක උ�සව පැවැ�Yම, Iස්තකාල ඇ�කර පව�වා ෙගන 
යෑම සහ සා�ත� හා සංස්කෘ�ක අ�� වැදග� ෙපො� පකාශනය, ºඩා Ke හා !ෙAකාගාර, 
K�#& තටාක, ºඩා මkඩප හා !ෙනෝදාගාර K�lYම. 
 ෙසෞඛ	 ෙසේවා: 

ප�සර ෙසෞඛ� මධ�ස්ථාන K�lYම, පාස' ෙසෞඛ� ෙසේවා, එ�න� /D&, පාථ�ක 
ෙසෞඛ� මධ�ස්ථාන, මාතෘ හා ළමා $භසාධක මධ�ස්ථාන K�lYම හා පව�වා ෙගන යාම, 
ෙසෞඛ� ඇම�වරයාෙF අ#මැ�ය ඇ�ව ෙරොහ' හා ෙබෙහ� හ' K�lYම හා 
පව�වාෙගනයෑම. 
ආ+�ෙ2දය: 

ෙබෙහ� පැළ වගා /Dම හා ආGTෙAද ෙබෙහ� ෙතොග ගබඩා, ආGTෙAද ෙබෙහ� 
ශාලා හා අදාළ ෙසේවා K�lYම හා පව�වාෙගනයෑම.  
#වාස: 

අ� ආදාය& ලබන ජනතාව සඳහා +වාස පහ$ක& සැප¹ම, +වාස ෙයෝජනාකම 
ඉ�/Dම හා පව�වා ෙගන යෑම, ගා4ය +වාස, b> ෙගවා B�නYෙ& කමයට +වාස කම 
රජෙ3 +වාස ෙයෝජනාකම සඳහා ප�ං¥කLව� ෙතෝරා ගැwම හා b> එකH /Dම, අ� 
!යද�� තනන +වාස සඳහා ෙගොඩනැUJ උපකරණ සැල�ම, අ� !යද�� +වාස තැwම 
/යා Wම. 
පළා� පාලනය: 

පළා� පාලනය වTධනය, පළා� පාලන ආයතනවලට Qද' වJ� ආධාර සැප¹ම හා 
කාT�ක උපෙදස් සැල�ම, �ස්«(කය Hළ පළා� පාලන ආයතන සමග එ( ව ^යා /Dම 
පළා� පාලන ආයතන Khබඳව රජය ෙව#ෙව� පD<ාකාD Yම. 
සමාජ 6භසාධනය:  

සමාජ ෙසේවා, මහජන ආධාර, අනාථ � ළම* ෙව#ෙව� ආයතන, අනාථ දL +වස, 
ෙගො!තැ� හා+, ජල ගැ'ම, U+බ� Yම වැ+ කLMවලW උපකාD Yම, වැ��e +වාස, 
<යෙරෝග ආධාර, ලා%L ෙරෝග ආධාර, අංග!කල �ව�ට ආහාර, වැර�කLව� ෙF 
$භසාධනය, w� උපකාර, කා�තා හා ෙයෞවන $භසාධනය, t�ර<ා පහ$ක&. 
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සැලැස්ම හා සංඛ	ා ෙ&ඛන: 
�ස්«( ම�ට�� සංවTධන සැලැස්ම Khෙයල  /Dම, පD(ෂණයට භාජනය /Dම හා 

ස&බ�uකරණය, සංවTධන සැලැස්ම යටෙ� ඉල(ක වන ^යාමාTග ව�� වර පD<ණයට 
භාජනය /Dම සංඛ�ා එකH /Dම හා පව�වා ෙගන යෑම.  
88ධ: 
ව�දනා ගම�, වනස�ව ආර<ාව, t� ර<ා. 
 

දවස 1986.10-9,10,11,13,14 යන �නය�� ෙකොටස් වශෙය� පළ !ය 

පඥාපභා 4 
 
යHLJYම: ඇ&. ඒ. බ»ල මහතා 


