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ය 

අපට පැව කායය ඉ ම සඳහා සහෙය ගය  සෑම ෙදනාට ම  කෙ 

සභාප ෙලස මෙ කෘතඥතාව පළ කර. ෙදදහ පයයක ගල සංඛාව   

අප ඉෙ ක දැ  අතර ඉ සමහෙර   සාමාකවය  සත සංධාන 

ෙය ජනය කළහ. ඔට, අපට ත ව ක ඉප කළ ය ෙදනාට අෙ 

ෙෂ ය ෙ. 

රට රා ජනතාව හෙව, ඔෙ අදහ ලබා ග හා ඒවා අධයනය කර 

ඉතා කර තවය මැද ෙක කාලය  ළ වාතාව සක මට ග ෙවය  

සැප කෙ සාමාකය  ට පරාජ මහතා (ෙක), ෆ තාපා 

මහතා, මහාචාය ඒ. එ. නවරන බඩාර, මහාචාය එ.එ.ඒ. කාද, එ. 

ෙසව මාර මහතා, ග එ. තවරාජා,  ෂා ද අ මහතා,  ආචාය හ 

අමරය, ආචාය   මාර,  ජයරන මහතා, ආචාය උ අෙරන,  

ෙය එ.. ෙ මහතා, එ. ෙසර මහතා, එ.ව.එ. ෆා මහතා, 

එ.ෙ . නකා දමය මහය, කා රණංහ මහය, එ... ඉළංෙක ව 

මහතා සහ ම හආර මහතාට මෙ හෘදයාංගම කෘතඥතාව ද කරෙ  

ඉතා සෙට. 

ක සාමාක ෙමම කර කතවය ඉ කෙ ෙකෙ ද යන සටහ කර තැය 

ය. ස හයක කාලය ළ  ක  පහක සංචාරය කර  ජනතා අදහ ලබා 

ගැම ශාල ජයහණය . හාරදහස  පමණ  වාක හා  ත  අදහ දැ  

යල අධයනය ම ෙය ධ කතවය   බව ව ෙනාෙ. න තෙ අ 

යම කට අමතක කර දමා එකාව ව වා රා ෙවෙහ වැඩ ෙම අපට එය 

සාථක කර ගත හැ  ෙය. 

ෙම අපට ලබා  සහෙය ගය බද ව චත රවත මහතා, අාමාත ෙක 

සම ඒකනායක මහතා  හා  ඔෙ අෙක ෙක සහ සහකාර ෙකවට මෙ 

ය ද මට කැමැෙත. 

අපෙ  කායය  සාථක කර ගැමට කැප කට කළ පාය කායාලෙ  

ෙවක මඩලයට ද, මෙ ය ෙ. අපෙ කායාලෙ කට  ෙමෙහයව 



iv 
 

ෙවෙහස ෙනාබලා යා කළ මෙ ෙකවය  රංගා ජයදර ෙමෙනයට මෙ 

ය  ය ය. 

ෙඡා බලකාෙය  අපට උපකරණ හා සහාය ලබා ම බඳ ව එ ස ජාෙ 

සංවධන වැඩසටහනට වත ෙව. ඉප කළ අදහ හා ක සාරාංශගත 

කර හා  සබැ දත සදාය පධය ෙයල කර  අපට සහාය  සධ 

රාජප ෂ ෙමෙනය,   කෙරා ෙමෙනය ඇ එ ස ජාෙ ෙඡා 

බලකාෙ ෙඡා ෙවක ෙකාව හැට  පමණ  කඩායමට  අෙ කෘතඥතාව 

ය  ය. 

වාතා ෙ ෙපළ සැකම බඳ ව .ෙ . නානාය කාර මහතාට ද,  ඉං ටපත 

ංහලට පවතනය කළ පවතකයට ද, ඉතා  කාලය  ළ එය  ණය කරම 

බඳ ව රජෙ  ණාලායාප ගා ෙෆාෙකා මහතාට ද,  වත ෙව. 

එෙමම, ෙමම කායෙ න අ සහය  ය   ෙකවට සහ 

ලධා ඇ කායාල මඩලයට, ය ම ාම ලධාට සහ ෙපා 

ලධාට,  ත සහ ද මාධෙට, එම ආයතන කාය මඩලවලට ද, මා 

ඇ ක සාමාකෙ  ය නම. 

අවසාන වශෙය ශාල කැපම  අෙ සණ යාවය ම කළමනාකරණය ම 

සබධෙය කෙ ෙක ට පරාජ මහතාට  මෙ හෘදයංගම ය ද 

කර. 

 

ලලා ෙනායක 
සභාප 
ආම වවථා සංකරණ බඳ මහජන ෙය ජන කව 
  

2016 මැ 10වැදා 
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ෙපරවදන 

ආම වවථා සපාදන මඩලෙ ග සභාපමා  
සහ සාමාකය ෙවත 
 

අමාත මඩලය  අප ප කරන ලෙ  ආම වවථා සංකරණ 
යාවයට සහාය  ෙලස ඒ බඳ මහජන අදහ හා ෙය ජනා ලබා ගැමට. අපහට 
පැව වගම ෙ ෙ සබධෙය මහජනතාවෙග ත අදහ ලබා ගැම, 
වාකව අදහ ලබා ගැම සඳහා රට රා ධ පළාවල මහජන සැ වාර 
පැවැම, මාස න  ඇළත අෙ ෙශ සමග ඒ බඳ අවස වාතාව   
ආම වවථා සපාදක මඩලයට ඉප ම, ෙ. 

අෙ ඉම මත ග අගමැ ර මංහ මහතා  වාතාව ලබා ය  
කාලය මාසය  ඝ කරන ල. අප  කළ තව ඉම  මත  අවස වාතාව 
ඉප කළ  නය 2016 මැ 10 ද වා ඝ කර ලැය. 

2016 ජනවා 5 වැදා කව පළවරට   අතර  අපට පැව වගම ඉ 
ෙ අගමනය කළ  යා මාග සැල ම සඳහා ක  ගණනාව  

ඉ පව පවවන ල. 

අෙ කායය ඉ මට ලබා  ඇ ෙක කාලය,  ලබා ගත හැ  සප ආය,  
සැල ලට ග පහත සඳහ රණ ගනා ල. 

1. කව  රණය කළ ෂයය 20  යටෙ මහජනයාෙ ත අදහ ලබා 
ගැම (ෂය ලැව අණා ඇත. ආ ඇම) 

2. එක  කයක අ ම වශෙය න ෙදක  බැ  ක  පෙ ම 
මහජන සැවාර පැවැම. 

3. ෙකාළ ට  කවල මහජන සැවාර සමාතරව පැවැම සඳහා කව 
සාමාකය 4-6 කඩායවලට ෙව ම. 

4. ඒ ඒ  කවල ෙ සබධෙය ධ මට ාම ලධා ෙයාදා ගැම 
හා  ඒ සඳහා   ෙකවෙ සහාය ලබා ගැම. 

5. මහජන සැ වාර පැවැම සඳහා අවශ පහක   ෙකවෙ 
කායාලව ලබා ගැම. 

6. ධ  කවල වාකව ඉප කළ ක බඳ ව වාතාව   තබා ගැම 
සඳහා  ය   සැවාර  මයට වාතා කර තබා ගැම. 

7. මහජන අදහ ඉ-තැපෑෙල (constitutionalreforms@gmail.com) ෆැ  
පඩ හා අ සෙදන මාගව ලබා ගැම. 
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8. ෙව අඩය  (www.yourconstitution.lk) ආරභ ම. 
9.  ත මාධවල භාෂා ෙන ම දැ පළ ෙම හා හැ  තා  රට ද 

මාධ  සෑම  කයකම මහජන සැවලට  රචාරය ලබා ගැම. 
10. මාධ සමණ හා මාධ සාකඡා  කෙ කට බඳ ජනතාව 

දැව ම. 

ෙ අව ෙකාළඹ  කෙ න අට  ද,  අ යම  කවල න ෙදක බැ ද,  
මහජන  පවවන ල. 

2016 ජනවා 11 වැදා පැවැ ක ෙ කෙ ෙක ෙලස ට 
පරාජ මහතා ප කර ගනා ල. 

  වල සභාපමා ෙනාමැ අවථාවල ලන ගැමට  සභාප  
සාමාකෙය  න කර ලැය ( ක වලට සහභා  ක සාමාකයෙ 
ලැව  අණා ඇත. ඈ ඇම).  

කව  ග රණයකට අව ධ  කවල සංචාරවල  ආගක නායකය 
හ වවථා සංකරණ ගැන ඔෙ අදහ ලබා ගැමට ක සාමාකෙය  
යා කළහ. 

2016 මා 5 වැදා  ක සැවාර අවස ෙම ප කව අග ජනාප 
මා,  ග අගමැමා, ග කථානායකමා හා  ප ෂ නායකමා හ  කෙ 
කට ගැන ඔ දැව කෙළ ය. 

ආම වවථා සංකරණ බඳ ව ඔෙ අදහ දැන ගැමට කව, 
ෙශපාලන ප ෂ නායකය, වාන ෙකාෂ සභා, වෘය සංධාන හා ව 
ගණනාවකට ආරාධනය කෙළ ය. 

තව හා වාකව ක දැ මට මහජනයා ශාල උනව  දැ  අතර ඔ 
ය ෙදනාට ම අවථාව  ලබා ම අපට අෙය ගය  ය. 

ත හා වාක අදහ දැ  සඳහා කාල මාව  ලබා ෙදන ලද න එ පව 
අප ෙවත ඉ ගලා ආෙය. 

අපෙ වාතාවලට අව ගලය/සංධාන 2500කට වැ ගණන  අප ඉයට 
පැණ වාකව ක ද වා ෙ. තව ෙය ජනය 800  පමණ ඉ-තැපෑෙල ද, 
150  පමණ ෆැ  පඩව ද,  60  පමණ රකථන ඇම ද, තැපෑෙල ලැ 
හා කායාලයට භාර  ෙය ජන 700  පමණ ද, ය. 

ෙබාෙහ  අදහ දැ  ඉප කරන ලෙ වෘකෙ  ආයතන, වෘය ස  
හා අ  සමාජ සංධාන ෙය ජනය කළ ගලය .  

ෙමයට අමතරව ෙශගත ව වවන  ලාං ක වෘකය හා වෙග ද,  අප 
ෙවත ත ෙය ජනය ලැ. ෙය  සමණ ම ඔට වාකව අදහ  
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දැ මට අවථාව  ලබා ෙදන ෙලස ඉලා ය, එම පහක ෙනාම සා එම 
ඉම ඉ මට හැ  ෙ නැත. 

ආම වවථාව සක ෙ පළ යවර  ෙලස ජනතාවෙ අදහ මමට ග 
යා මාගය සා ෙශපාලන යාවය ළ ආම වවථාෙ අදාළවය බඳ ව 
ජනතාව  දැව ම සා වවථාව සෑම ජනතාවට සප ඇ බව කෙ 
හැම. 

ලැ  කාල මාව ළ මහජනයාෙ  පැ කඩ  හමට අ හැ  තර 
උසාහ දැෙව. එම කාල මාව ළ  ආගක නායකය, ෙශපාලන ප ෂ නායකය, 
වාන ෙකාෂ සභා, වෘය සංධාන  ආෙ අදහ ලබා ගැමට සෑම යනය  
ම දැෙව.  

අපෙ සැවාර  ෙ පැවැ අතර අප ඉයට පැ අයට දහෙ හා 
වෘතව අදහ කාශ මට ඉඩ සලසන ල. ඉප  අදහ හා ෙය ජනා අධයනය 
ෙ ෙප ෙ  ලංකාව රා  පහත සඳහ ක සබධෙය එකඟවය  

පවන බව. 

1. ෙ ආපතය ථාත ම, පණ  අවාක පනත   ක 
මානව ක  ම හා වාන ෙකාෂ සභා ශ ම ම  ම 
රාජය ජාතකරණය ම. 
 

2. පාලන යාවෙ සහ ෙශපාලන තෙය ලා මහජනයාෙ යාකා  
සහභාවය ලබා ගනා ආයතන ශ ම ෙම, පළා හා පළා පාලන 
මටමට බලය පැවෙම හා රාජ වහය ළට ාය ෙහ  නාගක මටෙ 
රවැයෙ ෙශපාලන කට අතගත ෙම රාජත රය 
ජාතකරණය ම. 
 

3. ජාක සධානය වහා කළ  කායය . එය ළඟා කර ගත හැ ෙ  
ෙකෙද යන ගැන ෙවන මත . ෙ අතර එ  අදහස  ෙ  ඝ 
කාලයක ට පැවත එන  ජාෙ ෙශපාලන න සෙ මය  ෙලස 
අථාත බලය පැවම  බඳ ව වවථා සංකරණෙ අවධානය ෙයා 
ය ය යන. 
 

4. ජනතාවට සප, සාධාරණ, ෙශපාලනෙය ෙතාර, වාන, වෘය හා  ජනතා 
ෙවයට කැප රාජ ෙවය  ථාත ම. 

අප ඉයට පැ ජනතාව ළ  ෙපා මතය  ෙ  රාජය ජාතකරණය 
ම හා ජාක සධානය සඳහා ෙහාඳ ම අවථාව  ෙමය බව. එය වහා ම කළ 

 අතර ෙමවර එය අසාථක වෙහා රටට නැවත එවැ අවථාව  උදා ෙනාව 
ඇත යන ෙබාෙහ  ෙදනාෙ මතය ය. 
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අප ඉයට පැ අයෙ ෙම ම ත ෙය ජනයෙ අඩං ය ම අදහ  
ෙමම වාතාවට ඇළ කර ෙ. ජනතාව ඉප කළ අදහ සංකරණය ම  
ෙනාකළ බව ෙමලා සඳහ කළ ය. 

ෙමම වාතාෙ අප අගමනය කර ඇ ආකෘය වෙ සෑම ෂය  යටෙ ම 
ජනතාව දැ  අදහ ඉප කර  ඒවා සනාථ මට ෙගන ආ තක ද වා ජනතා 
අදහ මත පදනව අෙ ෙශ ඉප ම. වාතාෙ ඇළ කළ   ෙශ 
බඳව ක සාමාකය ෙවන මත දැ අවථාවල ආම වවථා සපාදන 
මඩලෙ සැල ලට ගැම සඳහා අප ෙමම ෙවන ෙශ ද, වාතාෙ ඇළ කර 
ෙ. 

මහජන අදහ  ලබා ගැම, රෙ ය ම ෙශවලට ය ඉතා ගැ ෙමම ක 
ගැන සාකඡා ම ආෙ යැෙළ ඉතා කාය බල වාතාවරණයක ෙමම වාතාව 
සක  මට   බැ ෙම සංකරණ හා තා ෂක ෙද ෂ ය හැ  බව 
කණාෙව සලකන. 
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11 පෙදය 

හැම 

 

2015 ෙදසැබ 22වැදා අමාත මඩලය  ආම වවථා සංකරණ 

බඳ මහජන ෙය ජන කව ප කරන ලෙ ෙය ත ආම වවථා 

සංකරණ ගැන  ලංකාෙ ජනතාව සමග සාකඡාමය යාවයක රත ම සඳහා 

ය. ෙමම කව සාමාකය 20 ෙදෙනෙග සමත ය (අ ඇම). 

1.1 යාවය 

කව බධ මව  ජනතාවෙ අදහ ලබා ගෙය. වාකව ෙහ  තැපෑෙල, 

ද-තැපෑෙල ෙහ  ෆැ  ම තව ෙහ   අදහ ෙහ  ෙය ජනා ඉප කරන 

ෙලස මහජනයාට ආරාධනය කරන ල. න අට  රා මහජන අදහ ම ෙකාළඹ 

 කෙ හැෙරනට, අ  ක  හතෙ ම න ෙදක බැ මහජන අදහ 

මමට  කව    ෙක කායාලවල සහාය ලබා ගෙය. ෙමම   

 සඳහා කව උප-කඩාය ෙලස  සහභා ය. (ඈ ඇම බලන). ය 

මහජන අදහ මෙ සැ, මාධවලට හා මහජනයාට වෘත ය. න ගණනාව  

සාකඡා ෙම අනව  ෙය ත නව ආම වවථාව සඳහා මහජනයාෙ 

අදහ හා  ෙශ අඩං වාතාව , ආම වවථා සපාදක මඩලෙ 

අවධානය සඳහා කව  ෙයල කරන ල. 

පාරදෘශ භාවය පවවා ගැම සඳහා මහජනයා   ඉප කළ අදහ  අඩං 

දත සදාය පධය  ද, කව  ථාත කර ලැය. ෙමම දත සදාය 

පධය මාණය කරන ලෙ  ෙමම ඓහාක යාවය අනාගතය සඳහා ආර ෂා 

මට,  මහජනතාවට ෙමම ෙඛන ලබාගැෙ පහව, සඳහා. 

ෙමම යාවයට මහජනයාෙග ලැ චාරය ඉතා ශංසය ෙ. මහජන අදහ 

ඉප මට  ෙක දැම හා  කාලෙ හා මානව සපවල  මාව මැද 

ව රෙ ජනගහණෙය සැල ය  ෙකාටස   ළ රෙ උතතර ය 

සංකරණය ෙ හා රාජ බලය සංධානය ෙ  යනයට සබධ 

මට අලාෂය   බව අපට පැහැව දැක ගත හැ  ය. 
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කව ඉෙ අදහ දැ  අය අතර  සමාජ කඩාය, ජකව, ාක 

රාජ ලධා, මාධෙ, ාක හා ආබාත ෙපාෙ හා හදා සාමාක, 

ෙශපාලන යාකා, ෂ-ෂාව, වෘය ස සාමාක, ෙශපාලනඥ, 

ජනවාක කඩාය, ආක හා ෙනාතකා හන ලද කඩාය,  ජනවාක 

කඩාය හා ආබාත ගලය ආ  ෙය ජනය   ද වන ගලය හා 

කඩාය හ. 

තව ෙමම වාක ව බධ අදහ හා මත ඉප ෙක. ෙම වඩා 

ශංසය කණ වෙ  ජනතාව ඉතා අවංකව අදහ ඉප ම පමණ  ෙනාව  

අ අදහවලට සවමට දැ  උනව. අදහ දැ මට පැ ෙබාෙහ  අය, තම 

සෙහ දර රවැයෙ අදහවලට සව මට ද, නතරහ. ෙමම යාවයට ජනතාව 

දැ  උනව, වවථාව සැෙ කට වලට සහභා මට ඔ දැ  කැපම හා 

ෙවන අදහවලට කෙ වෘත භාවය ෙම   ය. ෙමම මහජන අදහ 

මම ම පණත ජාතය සමාජයක වැදග ල ෂණය  දැ ය හැ  ෙය. 

එන, ජාක වශෙය වැදගවන ක සබධෙය සාකඡා හා වාදවල රත 

මට ජනතාව ද වන  උනව. ෙබාෙහ  රට ෙමම සාකඡා හා අදහ දැ   

සාමකා හා ත වාතාවරණයක  . එ ෙනකට ඉතා ෙවන අදහ ඉප 

ම මැද ව මහජනයා ෙමම යාවයට, වෘතව අදහ දැ මට සෑම ෙකෙනට 

ම ඇ අයට, ග කෙළ ය. ෙමය ඉතා ශංසා කළ  ෙම ම අගය කළ  

ල ෂණය . 

ෙමම කටවල  කව වැදග ක ෙදක   ෂණය කෙළ ය. ෙම එක  

ජාතවාදය ශ ම මට,  මට, මහජනයා දැ  කැමැත වන 

අතර ෙදවැන වෙ  සාමය හා සධානය  සඳහා දැ  උනව. ඔ ෙවා 

ළඟා කර ගත හැ ෙ  ෙකෙද, යන ගැන ෙවන මත ණ  ජාතවා හා 

සාමකා රට   සඳහා  ලාං ක ජනතාවෙ ඇ අවංක අලාෂය ෙම පැහැ ය. 

ෙමම යාවයට සහභා ෙ අෙ ජනතාව දැ  අවාජවය හා අලාෂය  අපෙ 

ආම වවථා සපාදක  වටහාෙගන  ඒවාට ග කළ  බව ෙමම කෙ 

අදහස. අප ඉයට පැ ෙබාෙහ  ෙදෙන  ෙමම වවථා සපාදන යාවෙ 

ඓහාක වැදගකම ෙපවා  අතර ඔට එයට සහභා මට අවථාව  ලබා 

ම බඳ ව කෘතඥතාව පළ කෙළ ය. ඔ කව ඉයට පැෙ  වා 
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හැම  හා ෙය ධ අෙ ෂාව සතව. ෙමය, අෙ රෙ ඉහාසෙ රණාමක 

සථානය  බව, අතෙ   වැර වැර මට ලැෙබන ෙ අවථාව  

බව, අනාගත පරපරාව සඳහා  ර ත හා ම රට   ෙගාඩ නැමට ෙමය 

ෙයාදා ගත හැ  බව  ෙබාෙහ  අය  යා යහ. ඔ අප ඉයට පැෙ, 

අදහ ඉප කෙ, ශාල බලාෙපාෙරා සතව බැ  එම වාසය හා 

අෙ ෂා ඳ ෙනාදැය ය. ආම වවථාව  අථාත වෙ  ජනතාව එය 

තමට ‘අ’ ෙදය  ෙලස ආඩබරෙය කාශ කරෙ න පම. ෙ සා 

මහජනයාෙ අදහවලට අවධානය ෙයා කර, වවථා සපාදන යාවෙ 

ඔෙ කායභාරය ග, ජනතාව ෙමම යාවයට ගට ම සහභා වන බව 

සහක ම රණාමක ව වැදග ෙ. 

ආම වවථා සපාදනය තර වන ෙදය  ෙනාෙ. ෙමය දහස ලැෙම ප 

අෙ රෙ වන වැ ධාන වවථා සංකරණය ම, අෙ රෙ ය 

ජනයාෙ අෙ ෂාව බඳ ව සාක එකඟවයකට එළමට අතෙ අෙ 

වවථා සපාදකය අසම ම බඳ සංඥාව . රාජෙ ඓ යාංග, ෙ 

ආපතය හා ඒවා එ ෙනක අතෙර වාසය ෙගාඩනැෙ කායෙ අ අසාථක 

 ඇෙත. අත වැරවලට සමාව ගැෙ කායයට අ නැවත ණ . එම 

සා ෙ අවථාව  අපෙ යෑමට ඉඩ ෙනා ය ය. රෙ අනාගතය ෙවෙව  

ෙශපාලන අවථාවාදෙය ඔබට යෑමට තැ කළ  ෙව. අනාගත පරපරාවට 

අ ලබා ය ෙ මන ආකාරයක උමය  ද? එය  ය අවථා හා අසාථක 

යන බඳ ව ද? එෙ නැන ආඩබරෙය ක පෑ හැ  ෙදය  ද?  අප කළ 

ෙ වතමානෙ අවශතාවට පමණ  චාර ද ව පහ මග ගැම ද? එෙ 

නැන  අනාගතය ගැන වාසෙය  ය ෙදනාට ම සාධාරණය හා සමානවය 

සහක කරන ශ ම හා යාකා ජාතාක සමාජය  ෙගාඩ නැම ද? ෙවා 

ආම වවථා සපාදක මඩලෙ හා  සමාජෙ වාදයට භාජනය ය   

න ෙ. 

ය ජාව ඇළ වන සාමකා හා සංවා  වාතාවරණය   මාණය ෙ 

ෙපර ෙනා  අෙය ගයකට  වම ආම වවථා ෙකප ෙ 

උසාහයට ණ මට  ෙ. ෙ සා ජාතවාදය, ය හා සාමය, 

පාරදෘශ බව, වගම, මානව ක හා දහස, සමාජ සාධාරණවය,  සමානවය, 
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පසරය හා වාභාක සප ආර ෂා ම වැ ය ම ක ගැන වවථා 

සපාදකය අවධානය ෙයා කළ  ෙ. 

අෙ සමාජෙ ඇ ය වැර, වවථා සංකරණ  සය ෙනාහැ බව  අප 

ගත ය. ෙශපාලන ෙය තය ගැන ෙබාෙහ  රවැය  ඔෙ අසට 

කාශ කළ ආකාරයට ම  අප, අෙ ජාතාක වග ඉ කෙදැ මසා බැය 

ය.  අපෙ ෙය තයෙග අප සමහර ණාංග හා සාරධම අෙ ෂා කරන 

ආකාරයට ම  අප එම සාරධම අව ව වෙදැ, ෙමෙන කළ  ෙ. 

ෙකෙ ෙවත අප ෙත රා ප කර ගනා ෙය තය එෙ අප අතෙර. 

ජාතවාදය සමග වග ද, ෙ.  අෙ ෙශව  වන ප අපෙ 

ජනතාව ඉලා ෙ වඩා   ෙලස  ජාතකරණය  සමාජය . 

ජාතාක සහභාවය ය,  ආමාථකා ව ෙනාව  අ අය ෙවෙව ද, කට 

ම බව අප අවෙබ ධ කර ගත ය.  එ අදහ කරෙ  අෙක ආථාන හා  

බධ ළැයාව  සැල ලට ග එකඟවයට හා සවලට එළම; එ 

අදහ කරෙ  අප ය ෙදනා එකඟ ෙනාවන න  අෙ ෙවනක මැද 

සමාදානෙය ව මට අප කැම බව ගැම. 

ආම වවථා සංකරණ  යාවය සාථක මට න  එම සංකරණ 

බඳව  එකඟවය  ෙගාඩ නැම, රවැය යාකා ෙලස සහභා කර ගැම 

අතවශ බව අපෙ ත අදහස ෙ. ෙ සඳහා අපට රද ෙශපාලන 

නායකවය  හා පකපනය   අව ය ෙ. ජනතාව  ම හා ඔ සමග ඵලදා 

ෙලස සෙදනෙ ෙයම ෙශපාලන නායකයෙ වගම ෙව. ආම වවථා 

සපාදන යාවය රා ම  ජනතාව ගට ම සබධ කරගැෙ හා එය රෙ ය 

ජනතාවට අ  වවථාව  බවට ප ෙ අවශතාව ෙශපාලන බලාකාය 

  අවෙබ ධ කරග ඇතැ යන අපෙ අෙ ෂාව. 

ෙෂෙය ම අප ඉයට පැ අය ඇ රෙ ජනතාවට ද, ෙෂ ආයාචනය  

මට අ කැමැෙත. කණාකර ඔබට වැදග වන ක ගැන ගටම 

උෙඝ ෂණෙ රත වන. ෙමය ආරභය පම, අවසානය ෙනාෙ. අ ෙත රා ප 

කර ෙගන ඇ ෙය තය අපට, ෙ රෙ ජනතාවට, ෙමම රණාමක වශෙය 

වැදග  කායය සඳහා පැහැව ඉප කර ඇ අෙ ෂාව හා අලාෂයට 
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වග යන බවට සහක ම සඳහා  ෙමම යාවෙ අප ගට ම  යාකාව ම 

අවශ ෙ. 

ට ෙපර ද,  සඳහ කර ඇ ප කවට බධ මව අදහ ඉප කරන 

ල.  රට රා පවවන ලද මහජන අදහ දැ ෙ සැවල ඉප කරන ලද 

කවලට අමතරව අපට තැපෑෙල, ඉ-තැපෑෙල හා ෆැ  ම ද,  අදහ හා 

ෙය ජනා ලැ (ඈ ඇම). ලැ ය ම ෙඛන, ක සාමාකය    

වාතා ෙලස සාරාංශ ගත කරන ල. ඉප ධ ෙමා යටෙ වාතා ෙකප කරන 

ල. ෙමම ෙකප වාතා, සාකඡාවට බ කළ ක සාමාකෙය  ඒ ඒ ෂය 

යටෙ ෙශ සක කෙළ ය. අෙ අවසාන වාතාව ෙයල කරන ලෙ ෙමම 

සාකඡා පදන කර ෙගන. 

අෙ අරණ ෙදවැදෑ ය; පළව මහජනයා  ඉප කරන ලද අදහ 

හැ තා  වැරව හා සාධාරණව ෙගන හැර දැ ම හා ඒවාෙ   සහගත බව 

පැහැ ම. ෙදෙවව  අප ෙවත ඉප ෙක අදහවල ෙෂණය  ෙම ම  

අෙ ෙශපාලන, වෘය හා  ෂණ ෙෂඥ දැම මත පදන ව ෙශ ඉප 

ම. ෙමම කව ඥ,  සමාජ යාකා, ෙශපාලනඥ, ව හා 

වෘකයෙග  සමත  බැ එය ධ ආථානය හා ළැයාව  ෙය ජනය 

කරන  කඩායම  ය. අෙ අදහස ෙ ෙශ සක ම සඳහා ෙමම 

කඩායෙ ෙෂඥ දැම ෙයාදා ගැම වැදග බව. 

ය ෙශය  සබධෙය අපට එකඟවයකට පැමට ෙනා හැ   ට  

යම සාමාකයෙ අදහ ෙය ජනය වන ප ෙශ එකකට වඩා ඉප 

මට  අ එකඟ ෙය. ෙබාෙහ  අ  කෙ අදහ සමාජෙ ඇ බධ 

ආථාන හා මතවල   වය  ය. ආම වවථා සපාදක මඩලෙ 

සාකඡා ම සඳහා ෙමම ෙවනක හා ධවය අෙ වාතාෙ ඇළ කළ  

බවට අ එකඟ ෙය. ෙමම වාතාෙ අරණ වෙ  මහජනතාවෙ අදහ 

ෙෂණය කර හා ඉප කර වවථා සපාදක මඩලෙ සාකඡාවලට 

දායකවය  සැපම. ෙම දැ ෙවෙ කවට ලැ  අදහ බඳ සාකඡාව  

හා අෙ ෙශ. 
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1.22 වාතාෙ වහය 

වාතාෙ පෙද  ෙදක  අඩං ෙ. සෑම පෙදය  ම ආරභ වෙ  

මහජනතාව  ඉප කරන ලද ක බඳ සාකඡාව . ඉ ප කෙ 

ෙශ ඉප කර ඇත. ෙශ එකකට වැෙය ඇ අවථාවල  ඒ ඒ ෙශ 

ඉප කළ ක සාමාකයෙ න පාය සටහන  ෙලස ද වා ෙ. 

ෙමම කවට අදහ ඉප කළ ගලය ෙහ  සංධාන, න වශෙය සඳහ ෙනා 

මට අ රණය කෙළ. ෙය ජනා හා අදහ ඉප කළ ය ෙදනාෙ ම 

සණ ලැව  ‘උ‘ ඇෙ ඇළ කර ෙ. අපෙ ඇතැ ෙශ ඉප 

ෙ අපට ලැ ෙඛනවල  වා වවහාරය ම  ෙයාදා ග බව ෙමලා සඳහ 

කර. 

1.3    මා හා බාධක 

අපට ණ මට  ශාල ම බාධකය ෙ කාලය බඳ නය. මහජනයා 

කව ඉෙ අදහ දැ ම ෙකෙර ද, ෙමය බලපෑෙය. වවථා සපාදනය වැ 

කටතක  තම අදහ ඉප මට කාලය  අවශ ෙ. මාණව කාලය  

ෙනාලැම සා ෙබාෙහ  අයට යත කාලය ළ අපට ක දැ මට ෙනාහැ  

වනට ඇත. තව ද, කාලය මා ම සා ෙකාළ ට  කවල මහජන අදහ 

මම න ෙදකකට මා මට  ය. ෙබාෙහ   කවල ෙමම කාලය  මාණව 

ෙනා බව පැහැව ම ෙප ෙය.  

අපට පැහැ මට අවශ තව සාධකය  වෙ මහජනයා ඉප කළ අදහවල 

සංඛාන ෙෂණය  ෙම ද වා ෙනාම. කව ෙමම රණය ගෙ  අප ෙවත 

ලැ ඉප , සංඛාන ෙෂණයකට ෙයාදා ගත හැ   යැය  ෙලස 

සැලමට  ෙනාහැ  සාය.  කව ඉෙ ක ඉප කරන ලෙ ෙඡාෙව 

කව ඉයට ඒමට රණය කළ අය.  ඔ ෙ කව  ෙත රා ග 

ස  ෙනාෙ.  ෙ සා අප ෙම අගමනය කළ යා මාගය න  ලැ ය 

ඉප ,  ෙහා අධයනය කර,  මහජනයා  ඉප කළ මතවල ධ 

ෙද ම කර, ෙමම අදහ මත පදන සාකඡාව  පව අෙ ෙශ ඉප 

ම.  
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22 පෙදය 

ආම වවථාෙ කාව 

 ලංකාෙ ආම වවථාව බඳ ව ෙපාෙ එකඟවන අදහ ෙම ම  

ධ අදහ ද,  මහජනයා  කාශ කරන ල. ෙපා එකඟවය   එ  

අදහස  ෙ  රාජය වෙ ‘තමව ආ කළ ෙ ෙකෙ ද?‘ යන ගැන 

ජනතාව අතර ඇ වන එකඟවය  බව රාජෙ බලය ෙයාදා ගත ෙ  

ජනතාවෙ බ ය සඳහා බවය. 

මහජන ෙය ජනෙ දැ ය හැ  තව මතය  ෙ වවථාව, මහජනයාෙ , 

ෙශපාලන හා ආක අවාක  සහක කළ  බව.  ජනතාව කාශ කළ තව  

අදහස  ෙ ජනයා ආෙකව දහ ෙම ම අවාක ඇ ගලය බව, 

ෙ සා බලෙ සභවය වෙ ජනතාව බවය. 

2.1  ඉප කළ අදහ 

ආම වවථාව ම  ලංකාවට  අනාගත දැ ම  ලබා ය ය යන අදහස 

මහජනතාව ඉප කළ එ  අදහස  ය. ෙමම දැ ම අල පසරය හා වාභාක 

සප ආර ෂා කරන අතර අනාගත පරපරාව  අ, දහස, ජාතවාදය 

හා සමාජ සාධාරණවය අනරට ප ෙනාකර වාභාක සප ෙය ජනයට ගැම 

රාජෙ වගම  ෙ. මහජනයා ඉප කළ තව ෙපා අදහස  ෙ රාජය 

පවෙ  ජනයාෙ, එ න ජාවෙ, අර හා ඉල ක  ප කර 

ගැමට බව. ෙ සා අෙ අනාගත පරපරාව ෙප ෂණය කළ හැ  රසර 

සංවධන යාවය  වවථාෙව තහ කර ථාත කළ  ෙ. 

රෙ වල හා ආක ජාව ආර ෂා මට මාණව යවර ගැම හා  සැමට 

සමාන අවථා ලබා ම රාජෙ වගම  යැ ජනතාව යා යහ. සමතය  

වශෙය බලන ට නව ආම වවථා සපාදන වායාමෙය ජනතාව  

බලාෙපාෙරා වෙ ෙය ත ජාතවාදය, ෙ ආපතය, සමාජ 

සාධාරණවය,   ය හා සමානාමතාෙ පරමාද අදහවලට කැප  ලංකාව . 

ආම වවථාව ම  ලාං ක අනනතාව  ෙගාඩ නැෙමලා  රෙ අෙක හා 

බධ ල ෂණ  ග ධ ජාවෙ ආම ෙගෟරවය හා අෙනාන  ගැම 



8 
 

සංකපගත කළ ය යන  මහජනයාෙ ඉම ය. නව ආම වවථා 

සපාදන  යාවය, උෙ ෂාව, තාගවය, සතවා බව හා වගම වැ සාරධම 

  ඔෙ ස  සමනය කර ගැෙ අවථාව   ලබා  ඇ බව ෙබාෙහ  

අයෙ අදහස ය.  

ෙබාෙහ  ජාව  ඉප කළ ෙ කණ  ෙ  ජාතවාදය අථාත 

මට න ග මටෙ සහ නාගක ෙශවල ෙකාඨාස ළ ජනතාව ජාතවා 

ෙලස රණ ගැම පහළ ට ඉහළට වන ෙශපාලන පධයක  ෙකාටස  ය ය 

යන. උදාහරණය  වශෙය එවැනකට ාම මඩල සබධ කර ගැම දැ ය 

හැ . ග මටෙ වයං-පාලන යාණයක අවශතාව, එවැන  ඵලදා ෙලස 

යාමක මට  මාණව පහක සැලම,  රජෙ ඉහළ මටවල වගම  බව 

ඔ අවධාරණය කළහ. 

මධගත පාලනය සා ෙ යැ තන ෙකා ම හා ෙවන ෙලස සැළම සා 

පළා හා උප-ඒකකවලට  වයං-පාලනය  හා බලය වැර මධගත ම  අවශ 

යැ සමහර ෙශවල ජනයා ඉලා  අතර  අ අයෙ ඉම ෙ පයතයට 

වැර බලතල මධගත ම. රෙ ජාතවාදය හා ඒකාබධතාව  ශ ම 

ෙ මඟ  ෙලස  ඔ ඉප කෙ බලය ෙබදාහැම හා මධගත ම. 

මහජනයා  ඉප කරන ලද අදහ පදන කර ග කව, ආම 

වවථාෙ කාෙ පහත සඳහ ක ඇළ ය යැ ෙය ජනා කර . 

  ලාං ක ජාෙ සහාබධ ෙකාට ෙලස  ංහල, ෙදමළ, , 

මලයහ/කරට ෙදමළ, ආවා, මැෙ, බග හා අ සංකෘක හා 

අ භාෂාමක ජාව ගැම; 

 යම රවැයට හා ජාවට රට අ බව, සාමෙය හා සමෙය 

එකට වෙ අය සැමට ඇ බව ගැම; 

 අපෙ සංකෘ, ආග හා භාෂාවල ඇ ධවය  අෙ රෙ සප 

බව ඒවාට ග ම හා ආර ෂා ම අවශ බව ගැම; 

 ජනතාවෙ අලාෂ අව යා කරන රජය  සත ජාතවා 

සමාජයකට පදනම දැමට කට ම; 
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  ලංකාව තමාෙ මම ෙලස වාස කරන යලට ම සමානාමතාව, 

 ය, සාධාරණය හා දහස තහ කරන සමාජවා හා ජනරජ 

ලධම බඳව සහක ම; 

 රෙ  සෑම හා ය ම රවැයට ය හා අකරණය යටෙ සමාන 

ආර ෂාව ඇ බවට සහක ම; 

 අතෙ  ංසා හා ෙවැ ග,  නැ තවලට ග 

කර, අනාගතෙ නැවත එවැ චඩවය  ඇම වැළැ ෙ 

අවශතාව ගැම; 

 අත අ  වප මට හා ෙ ආපතය, දහස, 

ජාතාක සාර ධම, සමාජ සාධාරණවය හා ක අවාක මත 

පදන  සමාජය  ථාත මට කට ම; 

 මානව අමානය ආර ෂා මට සහ අබලතා ඇ ගලයට සහ මානව 

ධවෙ සහ මානයවෙ අංග ෙලස ග මට යා ම 

22.2    ෙශ 

ෙය ත වවථාෙ කාෙ ඇළ කළ  ක බඳව මහජනතාව  ෙබාෙහ  

අදහ ඉප කර ෙ.  අනාගතයට පාඩම  හා  ගැම  ෙලස රාජෙ අත 

 ගැන සඳහන   ඇළ මට සමහට අවශ ය. ෙකෙ ෙවත කාෙ 

ඇළ ය ෙ ජාතවාදය, ෙ ආපතය, මානව ක, මානව අමානය, 

සාධාරණවය, සමානවය, බධතාව, ධවය, සාමය ආය වධනය මට, 

ග මට, කැපම බවට එකඟවය  ඇ ය. 

ඉප  අදහ සලකා බැෙම පව කෙ  මතය ෙ ෙය ත කාෙ  

පහත සඳහ ක ඇළ ම බඳ ව අවධානය ෙයා කළ  බව. 

“අතෙ ෙද ව ෙ අවශතාව සහ ජාෙ ඒයවය හා ඒකාතාව  

ම ගැම 

ආකරණයට සබධ ආයතන ශ ම ම, 

 බල හකාවය ගැන සහක ම. 
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ජාතාක සාර ධම, ෙ ආපතය, සමාජ සාධාරණවය, මානව අමානය හා 

ක  අවාක ර ත ම. 

ආක, සමාය හා සංකෘක අවෘයට පහක සැලම, හා 

සාමය, වාක සංයාව හා ජාතාක භාතය  ගැම.” 
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33 පෙදය 

ජාක ධජය, ජාක ය හා රවැභාවය 

3.1  ජාක ධජය 

3.1.1  ඉප කළ අදහ 

ජාක ධජය සබධෙය මහජනයා පළ කළ අදහස ෙ ය ම වාක 

කඩායවල සමානවය  හා ඔ අතර සාමය හා සමාදානය අවධාරණය කර  

රෙ වාක සමය හා බධ ල ෂණ  ජාක ධජෙය සංෙ තාමකව  ය 

 බව.  

කප අදහස  ෙ  ජාක ධජෙය ම වාක අනනතාව  ෙනාදැ ය  

බව  ඒ ෙවවට එ අවධාරණය කළ ෙ  ෙපා   ලාං ක අනනතාව  බවය. 

ෙමම ආථාන ෙදෙක ම යැෙවෙ   ලංකාවට නව  ධජය  සැල කළ  

බව. ෙ අතර,  ඉප  ෙවන කප අදහස  ෙ   ම ෙවනස  ෙතාරව  

වතමාන ධජය ඒ අෙර ම  භාතයට ගත ය යන. 

3.1.2  ෙශ 

ඉහත සඳහ අදහ මත පදනව, පහත දැ ෙවන ෙශ ඉප ෙකෙ. 

අ.  ජනවග බඳ සඳහන  ෙතාරව,  ලාං ක සාක තය 

ෙය ජනය වන  අනාගක රාජයකට  නව ජාක ධජය  

මාණය ම1 

ආ.  ය ජනවාක කඩායවල සමානවය හා  ඔ අතර සාමය හා 

සමාදානය සංෙ තව වන  නව ධජය  සැල ම2 

ඇ,   ම ෙවනස  ෙතාරව වතමාන ධජය තබා ගැම3 

 

                                                           
1හ  අමර ය; ඒ.එ . නවර න බ ඩාර; එස්. . . ඉළංෙක ව ;   මාර; එ .ෙස ව මාර ;  
එස්. ෙ ස ර ; 
2එස්. තවරාජා 
3උ  අෙ ර න; එ .එ .ඒ. කාද ; ෂා  ද අ ස්, ජ. ;  එ .ෙ . න කා දමය ; එ .ව .එ . ෆා ස්;  
ජයර න; ම  හ ආර ; ෙ ය එ . . ෙ ; කා  රණ ංහ; ස්ට  ප රාජ; ලා  ෙ නායක 



12 
 

33.2 ජාක ය 

3.2.1  ඉප කළ අදහ 

ජාක ය සබධෙය ම ෙක ධාන ගැටව ෙ  එය ංහල හා ෙදමළ යන 

භාෂා ෙදෙක ම ගායනා කළ  ද හා මන ආකාරයට ද යන. එය ගායනා කළ 

ෙ ංහල භාෂාෙව පමණ  ය, යන එ  මතය   අතර තව කප මතය  

ෙ එය භාෂා ෙදෙක ම ගායනා කළ  බව.  ෙදවැ මතය දරන අතර 

සමහෙර යා ෙ  ංහෙල හා ෙදමෙළ එකකට පව එක  ෙලස ගායනා කළ 

 බව වන අතර සමහෙරෙ අදහස ෙ එය ව ගායනා කළ ය යන. උදා: 

එ  පැය  ංහෙල හා ෙදමෙළ ගයා ඊළඟ පැය නැවත ංහෙල හා ෙදමෙළ 

ගායනා ම. තව කප අදහස  ෙ ජාක ය ංහල ෙශවල පළව 

ංහෙල ද, ෙදමළ ෙශවල  පළව ෙදමෙළ ද, ගායනා කළ  බව. 

ජාක ය ංහෙල හා ෙදමෙළ ගැමට මනාපය  ඇෙ  එ  අත   ංහලය  

අ  අ  ෙදමළ හා (ෙදමළ කථා කරන)  ජනතාව  ෙය ජනය කරන ජාක 

භාෂා ෙදකට ම  ගැම  ලැෙබන බැ.  ෙ අව ජාක ය ගැෙ  රෙ න 

ධාන ජනවාක කඩාය නට ම සමානවය  ය  යැ ෙය ජනා ය. 

ජාක ය ංහෙල පමණ  ගායනා කළ  ය යන ථාවරය දරන අයෙ මතය  

ඇෙ ංහල ෙනාවන අයට සමානවය  ලබා ෙම ංහල අනනතාවට තජනය  

එල ය හැ  බව.  අපෙ ෙශ ඉප ෙ අෙ ආරභක ථාවරය ෙ  

රාජ උසවවල ංහල හා ෙදමළ යන භාෂා ෙදෙක ම ජාක ය ගායනා මට 

රජය දැනටම රණය කර ඇතැ යන. 

3.2.2  ෙශ 

ඉහත සඳහ ක මත පදන ව  අ පහත දැ ෙවන ෙශ ඉප කර. 

අ. 2000 වවථා පන ෙකපෙත සඳහ ඇ  ජාක ය බඳ  වග 

සැල ලට ගැම4 

                                                           
4 ෂා  ද අ ස්, ජ.  
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ආආ. ජාක ය ංහෙල හා/ෙහ  ෙදමෙළ ගායනා මට ඇ අය ග 

2000 වවථා පන ෙකපෙත  ඉප කර ඇ  ජාක ය බඳ 

වග සැල ලට ගැම5 

3.3   රවැභාවය 

3.3.1  ඉප කළ අදහ 

යෙම  රවැෙය ෙ පරපරාෙව ෙහ  යාපංෙම යන මන මය  

ව “ ලාං ක” ෙලස  හනාෙගන ඇ සෑම ෙකෙනට ම සමාන ෙලස සැලෙ 

අවශතාව රවැභාවය සබධෙය අදහ ඉප කළ  අවධාරණය කළහ. 

රෙ  රවැය ෙලස ංහල ජනයාට “” න ෙෂ තවය  ය  

යැ ඇතැ යා  අතර  අ අය අවධාරණය කෙ  ම රවැෙය  ඔෙ 

සභවය, ජනවගය, ජාය, ලය, භාෂාව, ආගම ෙහ  වාස මත පදන ව ෙවන 

ෙලස සැළමට භාජනය ය  නැ බව. ෙ සබධෙය ඉප කළ අෙන  

වැදග අදහ පහත දැ ෙවන ආකාරයට සාරාංශ ගත කළ හැ ය:   

රවැ පනත යටෙ රවැභාවය අයැ කරන හා වන අය  ලංකාෙ ආම 

වවථාවට අවනත වන බවට  ය ය; රවැභාවය සඳහා යාපං ෙ 

මලයහ (කරට) ෙදමළ ගලය හා ෙවන රටවල වවන  ලාං ක සභවය   

සත සරණාගතය අතර  ම ෙව ෙකාට හනා ගැම  ෙනාකළ ය; ධය, 

තවාදය හා වධ බධන සා රට හැර ය  ලාං ක සභවය  සත ගලය 

හා ඔෙ දවට ෙනාෙ ව රවැභාවය ලබා ය ය; රවැභාවය සඳහා 

යාපං ම මධගත කළ ය; ඉඩ අය ලබා ගැම හා රෙ ෙවන 

ආකාරෙ ආෙය ජන  ම වැළැ ම සඳහා  ලාං කය හා වාහවන 

ෙකහට ලබා ෙදන රවැ අවාක මා කළ ය. 

රවැභාවය සබධෙය ඉප ෙක අදහව එ  අත  ය සමාය හා 

සංකෘක කඩායවල සමානවය මත පදන    ලාං ක අනනතාවක  

මෙන භාවය  කාශයට ප අතර  අ  අ  ංහල අනනතාව යටප ෙ ය 

ද, කාශ ෙක. 

                                                           
5උ  අෙ ර න; හ  අමර ය; ඒ.එ . නවර න බ ඩාර;  එ .එ .ඒ. කාද ;  එ .ෙ . න කා දමය ; එස්. . . 
ඉළංෙක ව ; එ .ව .එ . ෆා ස්;  ජයර න; ම  හ ආර ;   මාර; කා  රණ ංහ; ස්ට  
ප රාජ; එ .ෙස ව මාර : එස්. තවරාජා; එස්. ෙ ස ර ; ලා  ෙ නායක 
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33.3.2  ෙශ 

රෙ රවැය වතමානෙ ණ  න තවය මැද එකඟතාව  ෙගාඩ නැෙ  

කායය සඳහා අෙ ෙශ ෙමෙ ද ව. 

අ.  රවැෙය  ෙ පරපරාෙව ෙහ  යාපංෙය යන මන ආකාරය  

ව, ය ම  ලාං ක රවැයට සමාන ෙලස සැලම. 

ආ. යාපංෙය රවැය වන ගලය අවනතෙ ම  ගත ය. 
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44 පෙදය 

ආගම 

 

ආම වවථාෙ ආගම බඳ ක ඇළ කළ  ආකාරය ගැන  ජනතාව 

දැ  අදහ  ෙ ෙකාටෙ සාකඡා කර. ෙෂෙය ම ධාගමට  ථානය  

බඳ ව වම ආම වවථාෙ 9 වැ වවථාව සබධෙය  ෙබාෙහ  රට 

සාකඡා කරන ල. 

4.1 ඉප කළ අදහ 

රාජය හා ආගම ෙම ම ෙෂෙය ම රාජය හා ධාගම  අතර ඇ සබඳතාව ගැන 

එ ෙනකට ෙවන අදහ ඉප ය. ධාගමට ඛ ථානය ෙද රාජය එය 

ආර ෂා කළ ය යන අදහසට කපය ෙ රාජය අනාගක ය  බව,  

ආගම, රාජෙ ෂය පථයට අය  ෙනාය  බවය. තව අදහස  ෙ  රජය 

යම ආග සමාන ෙලස ෙගන ආර ෂා කළ  බව, ෙ සා ආම 

වවථාෙ අදාළ පෙදය ධාගම ෙනාව “ආගම” ය  බව. ධාගමට ධාන 

තැන ලැය ය යන ථාවරය ගනා අය ද, රජය ය ම ආගවලට ආර ෂාව හා  

යත අවාක ලබා ය  බවට එකඟ හ. ධාගම ෙප ෂණය කර ආර ෂා 

කළ  යැ පවසන සමහෙර එයට ධ ශාසනය (ඔ එය සංඝ සංථාව ෙලස  

ෙ ගනා බව ෙපෙ) ඇළ ෙනාය  යැ යා . 

ධාගමට ථම ථානය ෙද එය ආර ෂා කළ ය යන මතය  පස ඇ 

තකය වෙ   ලංකාෙ ධාගම හා සංඝ සමාජය  රාජ ආර ෂාව ෙනාමැ 

වෙහා පහායට ප ය හැ  බව. ෙම රාජෙ කායභාරය ඓහාක 

වාදශව සනාථ ෙ. ෙ අව ංහල ජනයාෙ වයං අනනතාව හා ධාගම 

අතර  ඝ ඓහාක සබධය   ඇ බැ  ධාගමට ධාන ථානය ම 

වැර බවට තක ෙක. තවරට ඔ යා ෙ  ය සෙතක 

සවයෙ  යහපත මත පදන ෙබෟධ ලධමවලට සාක තෙ 

ඛවය  ය  බව,  ඒ සා රාජ අහය අවශ බවය. 

අ අතට අනාගක රාජය  බඳ ව ක දැ  අය ෙපවා ෙ  ආගම 

ෙපෟගක ෙදය  බව, එයට රාජය මැහ ය  නැ බව ය. තව ද, එ  
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ආගමකට ඛවය  ම අ ආගවලට ෙවන ෙලස සැලම  වන බැ එය 

සමානාමතාෙ ලධම උලංඝනය  කරන අතර  ආගක අසමයට ද, ෙ ය 

හැ ය. 

ධාගමට ධාන ථානය ෙදන අතර අ ය ම ආග ද, සමාන ආකාරයට රජෙය 

ආර ෂා කළ ය යන ථාවරෙ,  ධ ධමය එ ආයතක ආගෙම ෙව කළ 

 යැ යන මතෙ, පදනම වෙ ඓහාක හා සංකෘක ෙ මත රාජය ළ 

ධාගෙ උතමවය ගනා අතර ෙබෟධ ෙනාවන අයෙ අට හා වන 

ආකාරයට ෙබෟධ ආගක කඩාය ෙහ  ගලයට  යා මට ඉඩ ෙනා ය  

බව. 

අප ඉයට පැ ෙවන ඇතැ ආගක ජකවෙ අදහස ෙ මතෙදාමක 

තවය  ඇම වැළැ ම සඳහා, අ ආගවලට බල වවථාමය ආර ෂාව  

ඇන  දැනට ආගම සබධෙය ඇ වගවලට ඔෙ ධවය  නැ 

බව. සමහර ජකව  ෙපවා ෙ  ලංකාෙ සංකෘය, ටාචාරය හා 

ධාගම  අතර ඇ ඓහාක සබධය ගැම අවශ බව. 

කව ෙ සබධෙය ඝ ෙලස සාකඡා කළ න ෙශ බඳ එකඟවයකට 

පැමට හැ  ෙ නැත. අප සමහෙර ෙ නය ෙදස බැෙ ාෙය ක 

දෘය . අප ෙපෟගකව අනාගක රාජයකට කැම න  මහජනතාව ඉප 

කළ ධ අදහ අව අපට ෙප ෙ වම ආම වවථාෙ ෙමම වග 

ෙවන ම අනවශ ගැමකට ෙව  ය හැ  බව,  එය ආම වවථා 

සපාදන යාවයට ම බලපෑ හැ  බවය. වම ආම වවථාෙ 2වැ 

පෙදෙ හා 9 වැ වවථාෙ  ම  සඳහ ව,   ලංකාව අනාගක 

රාජය  බව ෙඨාකරණය  අවථා පයක  කාශ කර ඇ බව ද, ෙපවා ෙදන 

ල. සමහර සාමාකය මහජනයා  ඉප කරන ලද අදහ  ඇළ වන ෙ  

වම ආම වවථාෙ ෙමම වවථා නැවත ගත මට ෙය ජනා කළහ. 

එ  සාමාකෙය  ඉතා බල ෙලස යා ෙ වම ආම වවථා ෙවන 

මට  ම අවශතාව  නැ බව. ඔෙ  තකය ෙ උඩරට ෙ ට  

 යවථාෙ ධාගමට ධාන ථානය ඇ බව  වතමාන ආම වවථාෙ 9 

වැ වවථාව අ ය ආගවල  අ ආර ෂා කරන බැ  ප ෙදෙන  
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ඉප කළ අදහ අව ද, ය  9 වැ වවථාව ඒ ආකාරයට තබා ගත  

බවය. 

කෙ තව  අයෙ මතය  ෙ  ෙ සබධෙය මහජනයා ඉප කළ ධ 

මත සැල ලට ග, ාෙය ක ෙශය  ගැම ෙවවට  පවන ෙදකා 

තවෙය ඔබට යෑම සඳහා  අෙ රට ගත  අනාගත මඟ ගැන ත  ආගම 

බඳ සංවාදය හා වාදයට අෙය ග ම  අපෙ වගම බව.  ලාං ක සමාජය 

හා ධාගම අතර ඇ  ඓහාක සබධය ගැම ආම වවථාෙ 

කාෙ  සඳහ කළ හැ  යැ තක කරන  ල. 

44.2  ෙශ 

ආම වවථා සපාදක මඩලෙ සැල ලට ගැම සඳහා  සාමාකයෙ 

කප ෙශ යල ම  ෙම ඉප මට  කව රණය කෙය. 

i. ම ෙවනස  ෙතාරව  වතමාන ආම වවථාෙ (II වැ 

පෙදය) 9 වැ වවථාව තබා ගැම.6 

ii. වතමාන ආම වවථාෙ II වැ පෙදෙ ෂය  “ධාගම” 

ෙනාව “ආග” යෙව ෙවන ය  අතර 9 වැ වවථාව ම 

ෙවනස  ෙනාකර තබා ගත ය.7 

iii. වම ආම වවථාෙ 9 වැ වවථාව පහත දැ ෙවන ආකාරයට 

ෙවන කළ ය: 

 ලංකා ජනරජය යම ආගවලට සම තවය  ය ය. වතමාන 

ආම වවථාෙ 10 වැ හා 14(1)ඉ වවථාව  ය ආගවලට 

ලබා ඇ අ  ආර ෂා කර  රාජය ධාගම හා ධ ශාසනය  

ෙප ෂණය කර ආර ෂා කළ ය.8 

iv.    ලංකාව අනාගක රාජය  ය ය.9 

v.  ජනතාවෙ ආධාක සංවධනයට ආගෙ කායභාරය ගනා අතර  

ලංකාව   අනාගාක රාජය  ය ය.10 

                                                           
6 ෂා  ද අ ස්, ජ. ; එ .ෙ . න කා දමය  
7ෙ ය එ . . ෙ ; ස්ට  ප රාජ 
8උ  අෙ ර න; එ .එ .ඒ. කාද ; ලා  ෙ නායක; ම  හ ආර ;   ජයර න 
9 හ  අමර ය; එස්. . . ඉළංෙක ව ;   මාර; කා  රණ ංහ; එ . ෙස ව මාර  
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vi.   වතමාන ආම  වවථාෙ II වැ පෙදෙ ෂය “ආග” ය 

ය. එයට අදාළ වවථාව පහත දැ ෙවන ආකාරයට සංෙශ ධනය ය 

ය11. 

   “ ලංකා ජනරජය ය ආගවලට සමාන තවය  ය ය” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
10ඒ.එ . නවර න බ ඩාර 
11එස්. තවරාජා; එස්. ෙ ස ර  
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55 පෙදය 

රාජෙ වභාවය 

5.1  ඉප කළ අදහ 

රාජෙ වභාවය බඳව මහජනයා ධ අදහ ඉප කළ අතර ඒවා  සය 

මෙ ට ඒය රාජය  ද වා ෙමම අනාගක තවෙ ට අනාගක ෙනාවන  

ආකාරෙ  පරාසයක අදහ ඉප ෙක. තව අය  ෙෆඩර හා ඒය 

රාජය අතර කප ද, ඉප කරන ල. ෙදමළ ෙශපාලනඥ  ඝ 

කාලය  ෙ ෙෆඩර රාජය  බඳ අදහස සාකඡා කර ඇ බැ උ පළාෙ 

හා නැෙගනර පළාෙ ෙබාෙහ  ෙය තෙය  ෙෆඩර රාජය  බඳ අදහස කාශ 

කෙළ ය. ෙදමළ ජනතාවෙ  ගැන වලට චාර දැ ෙ මග  ෙලස  ෙෆඩර 

රා යය  ෙහ  බලය ෙබදා ගැෙ යණය   ෙය ජනා කළ අය අතර ෙවන 

ජාවට අය ගලය හා  රෙ ෙවන ෙකාටවල ගලය හා කඩාය ද,  

බව ෙමලා සඳහ කළ ය. 

ෙ අතර රෙ අෙන  ෙශව ලැ අදහවල ඒය රාජයකට ඇ කැමැත 

බල ෙලස  කාශ කර . ෙබාෙහ  අය ෙෆඩර මයට ධ වෙ එය 

ෙබවාදය බඳ අදහසට බල ෙලස සබධ සා බව පැහැව  ෙපෙ. ඒ සමග ම 

ඒය රාජය ය  ෙනා ෙබය හැ  රට  ෙලස සැලෙ . වැර බලය ෙබදා හැමට 

හා ෙෆඩර වහයකට කැමැත ද වන අය, ඒය රාජය ද ෙ ජාත ෙර  

මධගත රාජ පාලනය  ගට ම පවවා ෙගන යෑම  ෙලස. ෙෆඩර රාජය  බඳ 

ව ෙෂෙය ම ංහල ජනතාව අතර ඇ යට ෙව අවසානෙ රට ෙදකඩමට එය 

ෙ ය හැ  ය යන වාසය. ඒය රාජය බඳ යට පදන  ඇෙ  එය 

බතරෙ පාලනයකට, බලය මධගත මට, ෙ ෙය යන අදහස. 

සහසය ෙහ  කලාය සංගමය   ෙශ කළ ෙය ජනා ද, ෙ අතර ය. උ හා 

නැෙගනර පළා ෙදමළ ජනයාෙ සදාක වාස ෙලස හා ෙ පළා ෙදක 

ඒකාබධ ම ගනා ෙලස උ හා නැෙගනර පළාව පැ සමහර 

කඩාය  ඉලා ෙය ය. උ හා නැෙගනර පළා ඒකාබධ වෙහා නැෙගනර 

 ජනයා ෙනා වැදග තවයකට පව ඇතැ යන ය ෙෂෙය ම 

නැෙගනර  ෙය තෙය  කාශ කළහ.  එවැ ඒකාබධ ම  වෙහා  
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නැෙගනර පළාෙ  ජාකය බතරය  න යාබද ෙශ ඇළ ෙවන ම 

කලාපය  ලබා ය  යැ තක කරන ල. 

ම බලන ට රාජෙ වභාවය බඳ ෙවන මතවලට පදනම වෙ  ෙව 

ජනවගය ෙලස ෙප යන අතර, අපට ඉප කළ අදහ  ෙෂණය ෙ ෙප 

ෙ  ලය, ආගම, භාෂාව හා ෙග ය ෙපෙදස මත පදන  ෙවනක ද, ඇ 

බව. ආගක හා ෙග ය කඩාය ළ පවා ශාල ඒකක ළට ඩා කඩාය 

අත හණය ම ගැන ය  ඇ බව ෙපෙ. උදාහරණය  වශෙය  මැෙ 

ජාකය ෙවන කඩායම  ෙලස හනා ගැමට ඉලා  අතර මලයහ (කරට) 

ෙදමළ ජනයා ද,  ෙවන ම කඩායම  ෙලස ෙප යහ. බග, ෙත කථාකරන 

ජනයා හා අකා සභවය  ඇ ජනයා ද,  එවැ ඉ කෙළ ය.   

ජාකය  ඉප කරන ලද අදහව ෙප ෙ ආග ළ පවා ෙවනක 

ඇ බව. සමහර කායවලට අය ෙබෟධ   යා ෙ ඔෙ ආගක 

සංථාව ළ වඩා අප කඩාය  තම ෙකා කරන බව. 

බතරය  යටප කර ලැෙ යැ තරය ළ ය  ඇ බව  ෂණය කළ 

හැ  ය. තරය  ය ම  ද? යන යත ෙදය  ෙනාවන අතර  එය සාධක 

ගණනාව  මත ෙවන වන බව පැහැව ෙපෙනනට . ඔ උෙ හා 

නැෙගනර ව වන ංහලය ව, මධම පළාෙ න මලයහ (කරට) ෙදමළ 

ජාකය ව,  නැෙගනර පළාෙ  බග ජාව ව,  උෙ ඊයා අ ල 

කඩාය ව, රෙ නැෙගනර හා දෙ ව ව, මැෙ ජාකය ව  

සෑම තැනක ම තරෙ  අනාර ත බව පැහැව දැ ය හැ  ය.  රෙ ධාන 

වාක කඩායම වන ංහල ජාකය කාශ කළ ය ද, ෙ ආකාරයට ම අවෙබ ධ 

කර ගත හැ .  ංහලයෙ ය හා අනාර ත හැමට පදනම වෙ යාබද ද 

ඉයාෙ ෙවෙසන දැවැත ෙදමළ ජාෙව තජනය  ඇතැ යන උපකපනය. 

ංහල ජනයාෙ ෙමම යට ෙ වන තව අදහස  වෙ  ංහලයට ඇ එක ම 

රට  ලංකාව පමණ  න  අ ජාවට ෙලාව රා සබඳතා ඇ බව. ෙ සා 

ංහල භාෂාව, සංකෘය හා ආගම වල ෙ තජනය  ද, ඇතැ ඔ වාස 

කර. ඉයා රජය   බලහකාරෙය ඒ කාලෙ  පටවන ලෙ යැ සළකන 

13වැ සංෙශ ධනයට සමහර ංහලෙය  ෙෆඩර මය සබධ කර. 
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ෙමම සැක සංකාවට ෙව රෙ අ ගණනාව  ෙ පැව ගැ හා ධ, 

එ ජා අතර වධනය   සැකය හා  අවාසය, බව  අපෙ අදහස. පය 

දශක පය ළ ජනතාව ෙශපාලන වශෙය  සංධානය  ඇෙ ජනවාක ආගක 

අනනතා වටාය. පය දශක පය රා ෙශපාලන වශෙය, සමාය වශෙය හා 

සංකෘක වශෙය ධාන කකාව ෙ ජනවාක-ආගක ජාකවාදය. ධය 

අවස ෙම පව අප සමාජය ළ ෙමම සාධකෙ බලපෑම  අ නැත. ඇත 

වශෙයම ෙමම හැ වඩා  හා බල  ඇතැ යෙමට තක කළ හැ .  ධ 

කඩාය තමෙ ක පවවා ගැමට හා තම  ගැනවලට සහන ලබාගැමට 

උසාහ ම ෙ ෙකාට ෙගන අෙ සමාජෙ බධතාව හා ධවයට ග කරන 

ෙපා  ලාං ක අනනතාව  ෙගාඩ නැමට අප අසමම ෙම  ෙ. 

වාසය ෙගාඩනැම හා  බධතාව ගැම එ  ය  වන ෙදය  ෙනාෙ. 

අෙ රෙ අනාගතය සාකඡාවට බ  ඇ ෙ අවථාෙ, අප අතර ඇ ෙමම ය 

හා අවාසය  ග, මෙය ෙමම මානකවෙය ටතට ඒෙ ම අප ෙසායා 

ගත  ෙ. 

ෙ ය ෙවනක මැද ව, අප ඉෙ අදහ දැ  ය ෙදනා ම පාෙ  රෙ 

ජාතවාදය ශ ම ෙ බල අවශතාව ගැන එකඟ ම ඉතා වැදග ෙ. 

බලව ෙලස කාශ  තව අදහස  ෙ බලෙ ලාය ඇෙ ජනතාව අත බැ 

රාජයට පැවය හැ  වෙ ජනතා කැමැත ඇ ෙත  පමණ  බව. ෙ සා 

රාජය ජනරජය  ය ය යන මතය  බල ෙලස කාශ ය.  රාජය ය ඒ රෙ 

රවැයෙ  සංගමය  බව, එය ජනතාව ෙවෙව යාකර  ඔෙ ගක 

හා කඩාය  අවාක ආර ෂා කළ  බවට, තක කරන ල. රජෙ 

යාමාග   ය හා සාධාරණවය සහක කළ හැ   රාජයකට මහජනයා 

කැමැත පළ කෙළ ය. ආම වවථාව එ ක අවාක පෙදය හා  

රාජ පෙ යාමක ලධම   ය ෙදනාට ම සමානවය හා 

සාධාරණවය සහක කළ ය යන අදහස ද,  ඉප ය. ෙමය අෙ ජනතාව ළ 

ජාතවාදය ගැන ඇ බල ෙපළම  කර. ජාතවාදය ශ ම 

ෙම හා   ය හා සමානවය සහක ෙම  ෙපර සාකඡා කළ ය සහ 

සැක සංකා ෙබාෙහ  රට අ කර ගැමට හැ  ව ඇත. 
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55.2  ෙශ 

රාජෙ වභාවය බඳ ෙශ සක ෙ කව  ඝ වශෙය සාකඡා 

කෙය. අ ෙම ක ෙදක  ගැන අවධානය ෙයා කෙළ. ඒවා න  

ජාතවාදය ශ ම ෙ අවශතාව හා  ජාක නයට සම  ෙසායා 

ගැම. අප ඉයට පැ ය ෙදනාට ම ෙමම ක ෙදක ඉතා වැදග බව 

ෙප. වඩා යහප අනාගතය  කරා රට ෙගන යෑමට ඉවහ වන  ෙශ ඉප 

ෙ  ධ ජාව අතර ය හා අනාර තබව නැවත ඇ ෙනා ෙ අවශතාව 

ද, අ  අවෙබ ධ කර ගෙත. රාජෙ වභාවය බඳ එකඟතාවකට එළය ෙනා 

හැ  ව,  ක සාමාකය ඔෙ  අදහව මඳ  ඉවව  පහත දැ ෙවන 

ෙශ සබධෙය එකඟවයකට පැ බව ෙමලා සඳහ කළ ය. 

අපෙ ෙශ ඉප ෙ අරණ උෙදසා අප ඒය හා ෙෆඩර ම අථ 

ද වෙ ෙමෙ: 

 ඒය ආ මය  ය ආ බලය එක මධථානයක පවන  මය . 

ඒය රාජය  ළ ෙ  ෙ ඇ එ  ආයතනයකට වවථාදායක බලය 

පවන අතර  ෙ  ෙ ඇ තව ආයතනයකට ධායක බලය ද, ෙ  ෙ 

ඇ තව ආයතනයකට අකරණ බලය ද, ෙ. ෙකෙ ෙවත ෙමම ආයතන 

අතර බලතල ෙව ෙ මටම ෙවන ය හැ ය. ඒය රාජ මය  

යටෙ ෙවාට  ඉහළ, සමාතර ෙහ  සබකරණ ආයතනයකට ඉඩ  නැත. 

තව ද, ෙමම බලතල සමහර  පැවැ ෙහ  ෙශපාලන බලය ෙබදාහන ලද  

ආයතන ය හැ  ව,  ෙ  ෙ ආයතනයට බලය  පැව ෙහ  ෙබදා හන 

ලද ආයතනෙ කැමැත ෙහ  එකඟවය  ෙනාමැව  පැව  බලතල  ආප 

ගැමට, සංෙශ ධනය මට ෙහ  අෙහ  මට බලය ෙ. ෙ අව බලය 

පැවම ෙහ  ෙශපාලන බලතල ෙබදා හැම  රටක ආම වවථා 

ෙඛනය    වෙහා පැව ෙහ  ෙබදාහැ ඒකකවල අමැය  ෙහ  

එකඟවය  ෙතාරව මධම වවථාදායකයට  එවැ ධාන සංධානය 

මට ෙහ  ඉව මට හැ  ෙ. 

 අ අතට ෙෆඩර  ආ මය  ය ඇතැ  ෂය ක සබධෙය 

වවථාදායක, ධායක හා අකරණ බලතල ඇ ෙෆඩර රජය   හා අ  

ෂය ක ගැන වවථාදායක, ධායක හා අකරණ බලතල ඇ ාෙය 
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ෙෆඩර ඒකක ද, ය හැ  මය . ෙම  සමහර ක බඳ ජනතා 

බලය (පරමාපතය) ෙෆඩර (මධම) රජයට,  අ ක සබධෙය 

එම බලය (ාෙය) ෙෆඩර ඒකකවලට,  ෙ. ෙමම බලය ෙබදා ගැෙ 

ෙහ  මධගත ෙ ධාන රටක ආම වවථා ෙඛනය   ය 

 අතර ෙෆඩර (මධම) රජයට ඒකපාකව ඒවා ෙවන මට ෙහ  

සංෙශ ධනය මට ෙහ   වන. එවැ සංෙශ ධන සඳහා (ාෙය) ෙෆඩර 

ඒකක ය ශතයක ෙහ   අමැය ෙහ  එකඟවය ය ය. 

ෙල කෙ දැ ය හැ  ෙබාෙහ  (පාලන) පධ  යම ෙලස ෙමම වකරණය 

යටතට  ප ෙනාවන බව අ ද. සමහර  ෙමම පධ ෙදෙ  උපපතනය 

වන අතර  එ  පධය  සමහර අංග, අ පධෙය ෙවන අංග, 

ෙගන ෙශපාලන මෙ අවශතාවට අල වන ෙලස මාණාමකව සක 

කර ග ආම වවථා ෙ. රට ආ ෙ අරණට හාය  ෙනාවන 

ෙ  එ  පධයක වැදග අංග  අ පධෙ අංග සමග සබධ ෙ 

හැ යාව ද, ෙ. 

කවට රාජෙ වභාවය ගැන  එකඟවයකට  එළමට ෙනාහැ   සා  පහත 

දැ ෙවන කරණ න ඉප කර. 

i   ලංකාව, ආම වවථාෙ සඳහ කර ඇ ආ ආයතනව* 

සමත වන  එ , වාන, දහ, ෛව  ජනරජය  ය  අතර  

රාජය,  ජනරජෙ  දහස, ෛවවය,  ඒයවය හා ෙභෟක අඛඩතාව 

ආර ෂා කර, රෙ ධ ජන ෙකාට අතර සාමය හා සංයාව පවවා 

ග   ලාංක අනනතාව රාජ   වධනය කළ ය.12 

ii  ලංකා ජනරජය, වවථාෙ සඳහ කර ඇ ආ  ආයතනව* සමත 

වන  වාන, දහ, ෛව ඒය ජනරජය  ය  අතර රෙ ධ ජන 

ෙකාට අතර සාමය හා සංයාව පවවා ග  එය  ලාං ක අනනතාව 

                                                           
12 හ  අමර ය; ඒ.එ . නවර න බ ඩාර;  එ .එ .ඒ.කාද ; එ .ව . එ . ෆා ස්; ම  හ ආර ;   
මාර (ෙෆඩර  ස්ථාවරෙ  ට ස යකට එළැ );  කා  රණ ංහ; එ . ෙස ව මාර ; එස්. තවරාජා 

(ෙෆඩර  ස්ථාවරෙ  ට ස යකට එළැ ) ; එස්. ෙ ස ර  (ෙෆඩර  ස්ථාවරෙ  ට ස යකට එළැ ) 
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වධනය  කළ ය. ෙමම වවථාෙ  පරමාථය සඳහා ඒය රාජය  ය 

බ-තර පාලන පධය  සත ෙනාෙබ රට .13 

 *ආෙ ආයතනවලට, ජාක මටෙ පාෙව, ධායකය හා 

අකරණය: පළා මටෙ  පළා සභා හා පළා ධායකය හා ාෙය 

මටෙ  පළා පාලන ආයතන, ෙමම ආයතනවල ධායා ෙහ  ෙය ජ 

ධායා. 

iii  වතමාන ආම වවථාෙ  2 වැ වවථාව   ම ෙවනස  ෙතාරව 

තබා ගත ය. එන: “  ලංකා ජනරජය ඒය රාජය ”14 

 

 

 

                                                           
13උ  අෙ ර න; එ .ෙ . න කා දමය ; ෙ ය එ . . ෙ ;  ජයර න; ස්ට  ප රාජ; ලා  
ෙ නායක 

14 ෂා  ද අ ස්, ජ. . 
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66 පෙඡදය 

ආම වවථාෙ ක වහය 

 

6.1 ඉප කළ අදහ 

කව ඉෙ අදහ දැ  අයට අවශ ෙ  ජාතවා  සහ යල ම 

අතගත කරගනා  රාජය . ආම වවථාව ජාතවාදය හා  

අතගතභාවය  මත පදන ය  බව,  ජාතවාදෙ ක අංග වවථාවට 

ඇළ කළ  බව, ඔ කාශ කෙළ ය. ෙම  අදහ වෙ ජාතවාදෙ 

ක ල ෂණවලට ධ වන ආම වවථා සංෙශ ධනය  ෙහ   සාමාන 

ය   වවථාදායකයට සමත කළ ෙනාහැ  බව. ආම වවථාෙ 

උතතරභාවය ආර ෂා කරන අතර ම  පහත සඳහ ක බඳ ව ද, සහක ය 

ය. 

i ආම වවථාෙ/මැවරණ ෙ ද වා ඇ ආකාරයට  ව වර 

පවවන දහ හා සාධාරණ මැවරණවල තම කැම ආව  ෙත රා 

ගැමට  ජනතාවට ඇ අය;  

ii ෙ ආපතය; 

iii අකරණෙ වානවය; 

iv ක හා මානව කවලට ෙගෟරව ම; 

v අතගතභාවය හා සමානාමතාව මත පදන  සමාජය . 

ෙය ජනා ඉප කළ ජනයාෙ අදහස ෙ   ලංකාව ය ජනතාව අත, කඩකළ 

ෙනාහැ  ෙලස ටා ඇ  පරමාපතය ඇ,  බධ පාෙ ජාතවා 

රට   ෙලස ආම වවථාෙව සනාථ කළ  බව. ජනයාෙ ඡද බලය 

ගත  හා ෙගෟරව කළ  අතර රජෙ සෑම මටමක ම ඔෙ ෙය තය 

ප කර ගැමට ම ව පවවන  දහ හා සාධාරණ මැවරණවල  එය භාතා 

කළ ය. ජනතා පරමාපතෙ  අංග වන රජෙ බලය  භාතයට ගැම  ජනතාවට 

සප ම ඒකකය වන  ාෙය ෙහ  ාය මටෙ ට පළා මටම  ජාක 
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මටමට යා ය. ආම වවථාෙ ඇ පාදන  ජනතාවෙග රජෙ 

ආයතන බලය ලබා ගත  අතර  ඒ යටෙ පනවන    වවථාෙ ඇ මා 

 හා තහන වලට යට ය ය. ජනතාවට ෙවය සැපෙ ලථභය 

වෙ සාධාරණ හා කාය ෂම රාජ පපාලනයක ලධම හා භාතය  ෙමම 

ඵලදා හා කාලාප ෙලස  ය ඉ ම. 

66.2 වවථාෙ උතතරවය 

6.2.1  ඉප කළ අදහ 

කව ඉෙ අදහ දැ   අය යා ෙ ආම වවථාව උතතර ය 

 බව, වවථාෙ පාදන  රාජ ආයතන ලබා ගනා  බලතලවල ෂය 

පථය ත ය  බවය. ෙම ධාන අදහස ෙ  ම රාජ ආයතනයකට  

අත ෙහ  බධන රත බලතල ෙනා ය ය යන. ෙමම  ම ආයතනය  

වගෙම ෙතාර ව  බලතල ෙය ජනයට ෙනා ගත ය. 

අප ඉෙ අදහ දැ  සමහ  ආම වවථාෙ උතතර භාවය බඳ 

සංකපය ෙකන පාදන වවථාෙ  අඩං ය  යැ සෘව ම  යා ෙනා 

ය, රාජ බලය ෙයාදා ගැම සබධෙය  ඔ ඉප කළ ෙශව 

යෙවෙ ආම  යවථාෙ  උතතර භාවය බඳ සංකපය ආර ෂා කළ 

 බව. 

පාෙව උතතර ය  යැ ද,  එය ෛව ආයතනය  ය  යැ ද, 

පෙදෙන  ෙය ජනා කර . ෙකෙ න  ෙමම අදහස ඉප කර ෙ 

ජනාපෙ බලතල සමග සංසදනය කර. පාෙෙ බලතල සබධෙය 

මාව  ෙනාය  යැ ෙම අදහ ෙනාෙකෙ. ඇත වශෙය ම පාෙව 

උතතර ආයතනය  ය ය ෙය ජනා කළ අය පවා  එෙ කර ෙ ජනාප 

තනරට -වෙකය  ෙලසය. 

ජනතාවෙග කාශ  අදහ ෙම ම ාණව හා රසර ජාතාක සංකපෙ 

පරමාද අර සැල ලට ග  කෙ  මතය වෙ ආම වවථාෙ 

උතතරභාවය පැහැව දැ ෙවන  අංග හා ෙකාට  ආම වවථාෙව ගත 

කළ  බව. 
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ෙමම අර ඉ කර ගැම සඳහා  ආම වවථාව රෙ උතතර ය බව, 

වවථාෙ පාදනවලට පටහැ ෙලස  පනවා ඇ ෙහ  පැනමට ඇ ඕනෑ ම 

ය  බල රත බව දැ ෙවන  ත ෙදය  වවථාෙ අඩං කළ  ෙ. 

ද අකා වවථාෙ 2 වැ ෙදයට සමාන පාදනය  ෙ සඳහා ෙය ග ෙ. 

66.2.2  ෙශ 

1. ෙමම ආම වවථාව,  ජනරජෙ උතතර ය ෙ; එයට පටහැ 

ය  ෙහ  යාව  අවලං වන අතර එ යම ෙකෙරන කතවය  

සරා ය ය.15 

2. ඉහත සඳහ ආකාරයට ජනරජෙ   ම ආයතනයකට එයට ආම 

වවථාෙව ලබා  ඇ ඒවා හැර ෙවන  ම බලය  ඇතැ යා මට 

වන. ෙමම බලතල ෂය පථය අ මා ය  අතර ම    

ආයතනයකට ආම වවථාෙව අත ෙහ  බධන රත  බලතල ලබා 

ඇතැ ව හැ  ෙනාෙ. 

3. රජෙ වවථාදායක, ධායක හා අකරණ අංශවල සංධානාමක වහය 

සබධෙය  බලතල ෙබම බඳ ධාතෙ අතවශ ල ෂණ හා ෙමම 

අංශවල යාකා කාව  ෙය ත ආම වවථාෙ ඇළ ය  

යැ  ෙශ ෙකෙ. 

4. ෙමය තවරට  පහ ම සඳහා  වවථා පාදන වරණය ෙ බලය 

ඇ, ආම වවථා අකරණය  ෙහ  ආම වවථාව බඳ 

ෙඨාකරණ  මඩලය  ෙහ   වවථාෙව ථාත කළ ය. 

ආම වවථා අකරණයට ෙහ  වවථා මඩලයට  පාෙව ෙහ  

අ  සපාදක ආයතන  සමත කර ග  ප ෂා කර ඒවා 

වලං ද? නැද? යන කාශ ෙ බලය ෙ. ෙ සා  අකරණ 

සමාෙල චනයකට භාජනය ම ආම වවථාෙව පැහැ ව ගත  

ෙ. ෙ ආකාරයට ම ධායක යා හා  අකරණ යා ද, අකරණ 

සමාෙල චනයට භාජනය ෙ පාදන ආම වවථාෙ ඇළ ය 

ය. ෙ ක බඳ තරාමක ෙශ  14 වැ පෙදෙ අඩං ෙ. 

                                                           
15ක ණාකර 12 වැ  ප ෙ දෙ  16 වැ  ෙ දය බඳ සාක ඡාව බල න. 
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5. ෙ ආකාරයට ම  ෙ ආපතය ගැම, ෙගෟරව ම හා පවවා ගැම 

සහක කරන පාදන ෙය ත වවථාෙ ඇළ කළ  ෙ. ෙමම 

සාරධම සමග ජාතවාදය වධනයට කැපම, ජනරජවාදය, ක මානව 

ක හා මහජන භාරය බඳ ධාතය වවථාෙ අතාලෙ පදනම ව 

ඇත. 

6. රාජ ආයතනවල බලතල  අ වෙ රෙ ජනතාවට බව, එම බලතල 

යාමක කරන ආයතන ඒවා තාවකාක වශෙය දරන බව, ඒවා 

පවෙ ජනතාවෙ හා ම පරපරාවල යහපත සඳහා බව, ආම  

වවථාෙ  ත ෙලස සඳහ ය ය. 

66.3 බලතල  ෙබම  හා ෙ ආපතය 

6.3.1 ඉප කළ අදහ 

කව ඉෙ අදහ දැ  ෙබාෙහ  ෙදෙන   අවධාරණය කළ කණ  වෙ 

බලතල ෙබම  බඳ ධාතය වවථාෙ අඩං කළ  බව,  රජෙ සෑම 

අංශය  ම අ අංශවල අ ෂණයට  භාජනය ෙම  රජෙ  ම අංශය   

අකාවා ෙහ  අතෙන මක ෙලස ෙහ  බලය ෙයාදා ගැම වැළැ ම සහක කළ 

හැ  බව. 

වවථාදායකය වහගත කළ ෙ ධායකය, එන අමාත මඩලය ඔෙ 

කට සබධෙය  ය  හා වග ය  ආකාරයට බව  ෙබාෙහ  

ෙදෙනෙ අදහස ය. අකරණය අත ෙලස අ ආයතනව වාන ය  

බව,  රජෙ අ අංශව ම ආකාරයක මැහ මකට ෙහ  පාලනයකට යට 

ෙනාය  බව,  ෙබාෙහ  ෙදෙන කාශ කර යහ. 

6.3.2 ෙශ 

1. බලතල ෙබම බඳ ධාතය,   අථය ෙනාව, එ අගය හා ව ණය 

ගැන සලකා වවථා සපාදනෙ අවධානය ෙයා කළ  ෙ. පාෙ 

කැන ආ මය  අගමනය කළ  ය යන බල ෙශය ළ 

වවථාදායකය හා ධායකය අතර දැ ෙලස සරා ම ෙව ෙබම  අෙ ෂා 

කළ හැ  ෙනාෙ. එවැන  ෙය ග වෙ ද, නැත. එෙහ අකරණය ථාන 
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ගත කළ ෙ  නාකව හා යථාථවාව එය රජෙ අ අංශව වාන 

වන ආකාරයටය. 

2. රෙ වවථාදායකෙ හා ධායකෙ කටවල  වවථාලභාවය  හා 

තල බව ප ෂාවට ල  ෙ කායය, අකරණයට වවථාලව 

පැවය ය. ආම වවථාෙ උතතරබව හා රෙ ෙ ආපතය 

පවවා ගැමට  ආම වවථාෙව සෘව ම පවරා ඇ ජනතාවෙ  

අකරණ බලය දරා න ෙලස එය අකරණෙ පරම වගම  ෙව. 

3. අකරණය, පැහැ සංධාය හා කායාමක ෙලස වවථාදායකය හා 

ධායකෙය ෙව කළ ය. අසාමාන අවථාව  චයකව 

ඒකාබධ, වග යන හා පාරදෘශ නය යා මාගයකට  යට කළ හැ  ෙ.             

ෙමය දැ ෙලස වාභාක   ෙ  වලට අලව  ය ය.   

4. රෙ  පධෙ,  ආම වවථාෙ  කටවලට මඟ ෙපවන , 

අවාදය හා ෙනාසැෙලන  ල ෂණය වෙ, ෙය පාලනය ම ෙනාව,  

ෙ ආපතය බඳ නාය. 

5. රෙ ය ම ආයතන හා රෙ ජනතාව එ  ෙම ම  අථෙය 

ෙ ආපතය ෙගන ආර ෂා කළ  අතර ෙ ආපතය බඳ 

 අවෙබ ධය   කට කළ  ෙ. ෙවන ක අතර තතාව, 

සාමානවය හා සමානාමතාව බඳ අවම වලට  පධය අල 

ම ෙ ආපතෙය අෙ ෂා ෙකෙ. 

6. ධායක හා පපාලන යා සබධෙය  රජෙ ආයතනයක ෙහ  කාරකවයක 

යාව  ෙහ  යා ෙනා ම ෙහ  වවථාව ෙහ  ය  යටෙ ෙහ  තව 

ෙහ  ඉරාම වංතව ෙහ  බලය පැවම   අවධාරණය කළ ෙනා හැ  න 

ඒවා තල ෙහ  වලං ෙනාෙ. වවථාත ආයතනයක ඕනෑම යාව  

ෙහ  පැහැර හැම  ආම වවථාව ෙහ  ය  ම ෙහ  තහ කළ 

ෙනාහැ  න  එ තලභාවය  ෙහ  වලංභාවය  නැත. 

7. අ අතට ආම වවථාෙව ෙහ  ෙය  තව ෙහ  ඉරා ම 

වංතව ෙහ   තහන කර නැ ඕනෑ ම යාවක යැමට ෙහ  එෙ 

ෙනා මට ෙහ   වාභාක ගලෙයට දහස ෙ. ෙය වළ වා නැ 

ඕනෑ ම යාවක ෙයමට ට දහස ෙ. 
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8. ෙ ආපතය  බඳ නාෙ ෂය පථය හා අතගතය ආම 

වවථාෙව ත ව  ඇළ කළ ය. 

9. ෙ සබධෙය අපෙ ත අදහස වෙ උසා ම හා ෙෂඥ 

 අථ කථනය කරන ලද හා පැහැ කරන ලද  ෙ ආප යය, 

ආම වවථාවට ඇළ කළ  බව. ගලයෙ ෙහ  සංධානවල 

ආශාව හා මනාපය අව ෙනාව යට අව යාමකවන ාණව 

ජාතය  සහක කළ හැ  වෙ ඒ ම පම. 
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77 පෙදය 

රජෙ ආකෘය හා තර 

ෙමම ෙකාටෙ අප සාකඡා කරෙ ජනාප, උප-ජනාප තන හා ජාක 

ධායකය හා වවථාදායකය. රජෙ ෙය ත තර බඳ තර ද, ෙමම ෙකාටෙ 

අඩං ෙ. 

7.1  රජෙ ආකෘය 

7.1.1 ඉප කළ අදහ 

ජනතාවෙ ධායක බලය යාමක වන ආකාරය හා සබධ  ධ වගවල 

ආම බඳව  කව ඉෙය අදහ ද වන ල. ෙමෙ ලැ අදහ ව  

අවධාරණය ෙකෙ  ලංකාෙ යාමක වන ධායක ජනාප මෙ ඵලය  

ෙලස රෙ ෙශපාලනය හා සංකෘය මට හා නාශයට ප ඇ බව. 

ෙමම අදහ දැ වලට අව  ධායක ජනාප, බලතල  අවභාතා කර  

මහජනයාට ය ඉෙ   ය හා සමානවය අ කර ෙ.  ඔෙ මතය  

ඇෙ  ෙ ආපතය ඳ වැ ඇ බව.  

සමහ යා ෙ ජනාප,  රාජෙ නාක ධායා පමණ  ය  බව. 

ඡදදායක ගණය  ෙත රා ගනා ඔ හදාවල ධාන අණෙදන ලධායා වන අතර  

සධාන යාවයට නායකවය ය ය. ජනාප  ම ෙශපාලන ප ෂයක 

 ම තනර  දැය  නැතැ යෙව ද,  ෙය ජනා ෙක. 

කව ඉයට පැ තව අය යා ෙ  ඔ ධායක ජනාප මය පවවා 

ෙගන යෑමට ප ෂ න  ජනාපට පවරා ඇ  අකරණ  ය ඉව කළ  

බව. 

සමහට වතමාන ජනාප මය පවවා ගැම අවශ ය. ය  ආකාරයක 

ධායක ජනාප මයකට ප ෂ අය අතර මත ෙදක  දැ ය හැ  ය. පළවැ 

මතය ෙ ෙශපාලන ථාවරවය  සහක ම සඳහා  ජනාප මය පවවා 

ෙගන යා  බව. අ අදහස ෙ ජනාප  ජාක වශෙය ෙත රා ප කර 

ගනා බැ  ඒ ම  ජාට ආර ෂාව සැපෙයන බව. 
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මහජනයා  ෙය ජනා කරන ලද අ ආ මය ෙ කැන ආ මය ෙහ  

ෙවට ආකෘය. 

ධාන වශෙය  ජාක ජාෙව ඉප  තව අදහස  ෙ  උප ජනාප 

ෙහ  උප අගමැ තන එක  ෙහ  පය  ඇ ම. උප ජනාප ෙහ  උප 

අගමැ, ජනාප ෙහ  අගමැ අය  ජාෙව ෙනාය  යැ ද, ෙය ජනා කරන 

ල. 

ෙවට ආදශය ෙවෙව ෙප  අයට අගමැ හා අමාත මඩලය, 

වවථාදායකයට වග යන තවයට ප කර  පාෙ මය ශ ම 

මට අවශ ය. ෙමම ආදශය  යටෙ  ආවට  වගෙ  තවෙ තබා 

ග  ධ ප ෂය රණාමක කාය භාරය  ඉ කර. 

ධායක ක මය නැවත හවා මට ෙය ජනා කළ අය සහමක ආ ම 

වපය  ෙවෙව ධ ප ෂයට ද, කාය භාරය  ය  ය යන තකය 

ඉප කෙළ ය. ඔෙ අදහස ෙ වතමානෙ  ධ ප ෂය, සාධය ෙශය  

ග ෙවවට  සෑම ෙදයට ම ධ වන බව. ෙමම මතය (සහමක ආම 

වපය ) ෙය ජනා  කළ අයෙ අදහස ෙ රට ඉයට යෑම වැළැ   ශාල 

බාධකය  ෙ ෙමම පස ෙශපාලනය බව. 

මහජනයා  ආෙ ආකෘය ගැන ද වන ලද  කප මත ෙමෙ සාරාංශ ගත 

කළ හැ ය. 

1. 19වැ සංෙශ ධනයට ෙපර  ධායක ජනාප මය 

2. 19වැ සංෙශ ධනයට ප යාමක  ධායක ජනාප මය 

3. ෙවට ආදශෙ ආමය  

4. ධායක ක මය  සත ෙවට ආමය  

5. ජනාප ආෙ නායකයා ෙනාවන එෙහ රාජ නායකයා ෙමම සමහර 

සත බලතල ඇ ධායක නායකයා ද, වන  ෙහ  ෙද ආ මය . 
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7.1.2 ෙශ 

ඉහත සඳහ ක සැල ලට ගැෙම ප පහත දැ ෙවන ෙය ජනා ඉප කර. 

1. ජාක හා පළා මටෙ ෙවට මෙ ආව  යාමක කළ  

ය. පාෙව වා හැර ඇ අවථාව අ ආව ප වන ෙත   

භාරකාර ආව  ය ය16. 

2. මධම රජෙ මටමට පහ ධායක ක මය  යාමක කළ ය.17 

අ.  ෙමම මය පළා මටෙ ෙම ම පළාපාලන ආයතන මටෙ ද, 

යාමක කළ  යැ සමහ ෙය ජනා කර ෙ. 

ආ.  ෙමවැ ආ මය  යාමක කළ ෙ පළාපාලන මටෙ 

පමණ  යැ  සමහ ෙශ කර ෙ. 

ජනාපෙ කාය භාරය සබධෙය ද, ධ මත ඉප  අතර  ඒවා පහත 

දැ ෙ 

1. ජනාප රාජෙ නාක ධායා ය ය.18 

2. ජනාප රාජ නායකයා ෙම ම සනධ හදාවල ධාන අණ ෙදන ලධායා 

ව ඇත. ජනාප ඡදදායක ගණය  ෙත රා ගනා අතර ඔට 

වවථාෙව යත බලතල  ෙ. වවථාෙ අතගත ලධම අව 

ජාක ආර ෂාව, ජාක අෙ ෂා ෙහ   ජාක අෙ ෂාවට තජනය  

එල  අවථාවල  මැහ ෙ බලතල ෙමයට ඇළ ය ය.19 

3. ජනාප රාජ නායකයා ෙම ම හදාවල ධාන අණ ෙදන ලධායා ය 

ය. ජනාප මහජන ඡදෙය ප කර ගත  අතර වවථාෙව යත 

බලතල ෙ. ආම වවථාෙ ලධමවලට අලව ජාක ආර ෂාව, 

ජාක අෙ ෂා ෙහ   ජාක අෙ ෂාවට තජනය  එල  අවථාවල  

මැහ ෙ බලතල ෙමයට ඇළ ය ය.20 

                                                           
16උ  අෙ ර න; ෂා  ද අ ස්, ජ. ; හ  අමර ය; එ .ව .එ . ෆා ස්; ෙ ය එ . . ෙ ;   
මාර;  ස්ට  ප රාජ; එ . ෙස ව මාර ; එස්. තවරාජා; එස්. ෙ ස ර ; ලා  ෙ නායක 

17ඒ.එ . නවර න බ ඩාර;  එ .ෙ . න කා දමය ; එස්. .  ඉළංෙක ව ;  ජයර න; ම  හ ආර ;  
කා  රණ ංහ;  
18එ .ෙ . න කා දමය ; එ . ෙස ව මාර  
19උ  අෙ ර න;  එ .ව . එ . ෆා ස්; කා  රණ ංහ; එස්. තවරාජා; ලා  ෙ නායක 
20 හ  අමර ය;  ජයර න;   මාර; එස්. ෙ ස ර  
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77.2   උප/ෙය ජ ජනාප ෙහ   ෙය ජ අගමැ 

7.2.1  ඉප කළ අදහ 

උප/ෙය ජ ජනාප ෙහ  ෙය ජ අගමැ  තන ඇ ම බඳ ව ෙබාෙහ  

ෙය ජනා ඉප ය. ඉතා  ගනා  ෙය ජනාව  ෙ  ෙමම තනවලට ප 

කළ ෙ  ජනාප ෙහ  අගමැ අය වන ජන වගෙ  ගලය ෙනා ය  

බව. ෙ අව ෙමම ෙය ජනාෙ අදහස ෙ  ජාක ප ෂ/ජාවෙ  ගැටවලට 

ර  සැපම බව ෙපෙ. ෙදවැ මණ සභාව  ය  යැ ද, ෙය ජනා  

අතර එ සභාප උප ජනාප ය  යැ අදහස  ඉප ය. 

7.2.2  ෙශ 

ෙමම අ තන සඳහා  ෙය ජනාවල ඒවාෙ බලතල  ම  සබධෙය 

සඳහ ෙනා අතර ඒවා ෙය ජනා කරන ලෙ ෙෂෙය ම  ජාක ජාවට 

සංෙ තාමක අගය  ලබා මට බව ෙපෙ. ඝ සාකඡාව  ප පහත සඳහ  

ෙශ ඉප මට රණය කරන ල. 

1. ඡදදායක ගණය  ෙත රා ගනා උප ජනාපවරෙය  ය  අතර 

ඔෙ බලතල වවථාෙව යම ෙකෙ. උප ජනාප, ජනාප අය 

ජාවට වඩා ෙවන ජාවකට අය ගලෙය  ය ය.21 

2. සමහර ක සාමාකයෙ අදහස ෙ  ෙමවැ තනර  ඇ ෙ 

අවශතාව  නැ බව. ෙමවැ තනර  ඇ කරන ෙලස ඉලා මට ෙව 

 ජාකයට  ෙය ජනය  හා වැර ආර ෂාව  ලබා ම ෙහ  අවශ 

වෙ   ජාකයට ෙය ජනය හා ආර ෂාව සහක කරන යවර 

වවථාවට ඇළ ම.22 

7.3  අමාත මඩලය 

7.3.1  ඉප කළ අදහ  

අමාත තන ගණන අ ම හා  ආම වවථාෙ එය සඳහ ම බද 

ව ෙය ජනා ශාල සංඛාව  ලැ ෙ. ශාල අමාත මඩලය  සා මහජන ද 
                                                           
21  ජයර න; එස්.තවරාජා; ස්ට  ප රාජ; ලා  ෙ නායක 
22උ  අෙ ර න; හ  අමර ය;  එ .ෙ . න කා දමය ; එ .ව . එ . ෆා ස්;   මාර;  
එ . ෙස ව මාර ; එස්. ෙ ස ර  
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අපෙ යෑම බද ව ෙබාෙහ  ෙචන . ඔෙ අදහස ෙ අමාත තන 

ඇ කරෙ  ෙශපාලන අවශතා අව ස  ම ල ධමයකට ෙහ  

තකාල ආකාරයකට ෙනා වන බව. ඇත වශෙය ම ෙබාෙහ  ෙදෙනෙ මතය 

ෙ අමාත තන ශාල ගණන  ෙ ඵලය  ඇෙ වාලතාව, එක ම 

වගම ප ෙදෙනට ම, අකාය ෂමතාව හා  අනවශ යද ම බව. ණ 

හා ඒකාබධ සංවධන ප යාමක ම ද,  ෙ සා වැළ. 

බලය ෙබදාහැම   වෙහා  ශාල අමාත මඩලයක අවශතාව අවන බව ද, 

කෙ සැල ලට භාජනය ය. තව ද, ෙබාෙහ  අය තක කළ ප ෙය ධ ඇම 

මඩලය  ෙ  ථාවර රජය  ෙගාඩ නැමට ග වායාමෙ ඵලය  ෙලසය. 

ෙකෙ ෙවත ෙබාෙහ  ෙදෙන   ද, ෙපවා  ඇ ප   මැවරණ මය  

(සරල බතර මය  සහ පළා සමාපාක ෙය ජනය) ඇ කළෙහා රජෙ 

ථාවරභාවය  සබධෙය සහක ය හැ . එට ද ශාල අමාත මඩලයක 

අවශතාව පැන ෙනා න ඇත. 

අමාතංශ සඳහා අ ෂණ ක ෙශ ෙක අතර ෙබාෙහ  අය යා ෙ ඒවා 

සමත ය ෙ  අදාළ ඇමවට අමතරව  ඒ ඒ ෂයය බඳ 

ෙෂඥෙග බව. ෙෂෙය ම පහත සඳහ  ෙ සඳහා  අ ෂණ ක 

ෙය ජනා කරන ල. 

i. ආක සංවධනය හා යතල පහක සංවධනය 

ii. දාව, තා ෂණය හා මානව සප සංවධනය 

iii. රාජ පපාලනය හා පළා පපාලනය 

iv. ෙශ කට හා ෙශ ෙවළඳ හා වාජ කට 

77.3.2   ෙශ 

ඉප  අදහ හා ඒවාෙ සාධාරණවය සැල ලට ගැෙම ප  අපෙ ෙශ 

පහත ද ව. 

1. අමාත මඩලය  ය ය. 

2. ආම වවථාෙව අමාත මඩලය, ඇමව 25-30කට ෙය ජ 

ඇමව 25-30කට මා කළ ය. රාජ ඇම මය අෙහ  කළ ය. 
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3. අමාතංශ යටතට පැවෙරන ෂයය බලෙ න රජය  රණය කළ ෙ  

ෙ   ෙලස කායය හා සප ෙව කර. 

4. අමාත මඩලය පෙම ස ෙදක  ඇළත අමාතංශ යටතට එන  

ෙදපාතෙ/ආයතන හා ෙය ජ අමාතවෙ කායය පැහැව ද වා  

ගැස පෙ පළ කළ ය. 

5. සෑම අමාතංශයකට ම අ ෂණ කව  ය ය. ෙමම කවල අදාළ 

ඇමවට අමතරව අදාළ වෘය ක ඇ ගලය ෙම ම අදාළ 

වාපාක මඩලවල ෙය තය හා අමාතංශවල ෙජඨ ලධා ද,  

ඇළ ය ය. අ ෂණ කවල සාමාකය  අගමැෙ උපෙද මත  

ජනාප  ප ෙකෙ. ෙමම කවල කාය භාරය හා ෂය පථය 

සාකඡා කර රණය කළ  ෙ. 

 

77.4   රජෙ තර 

රජෙ තරවල ෙවනස  ම බඳ ව ෙබාෙහ   අදහ ඉප ය. ෙවාෙ 

වැර ම ක ද වා ෙ  2වැ (පළා සභා) හා 3 වැ (ාෙය සභා, නගර 

සභා) මටෙ ආයතන බඳව. ෙ ක ගැන ඝ වශෙය,  බලය ෙබම හා 

පළා පාලන ආයතන බඳ,  ෙකාටෙ සාකඡා කරන අතර රජෙ ධ තර 

බඳව ජනතාව ඉප කළ අදහවල  සාරාංශය  හා  කෙ ෙශ  පහත 

ද ව. 

7.4.1 ඉප කළ අදහ 

රජෙ ධ තරවලට බලය ෙබදා හැම අථාත ය  අතර රාජ වහයට 

අනවශ තර එ  ෙ ඵලය වෙ යද වැ ම, අකාය ෂමතාව හා රජය 

සමග කට කරන මහජනයා  වාලවයට ප ම. ෙබාෙහ  අවථාවල පළා 

සභා “ අ” ෙලස හව ලැෙ ෙ සාය.  ෙමම ථාවරය රජෙ ධ 

තරවලට බලය ෙබදා හැමට ධ ම  ෙනාව,  ත කායය, ඒ සඳහා බලය 

හා ල ශ ය  ෙනාමැව,  රජෙ ධ තර  ඇ මට ධ ම . 

ඕනෑ ම මධගත ඒකකය  සබධෙය  මධම රජයට අකාර බලය ය ය 

යන  ඉප  තව අදහස . ෙමම අදහස දැ ගලය බලය මධගත ම 
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සබධෙය සැක පළ කළ අතර ඔ වඩා අලතාව දැ ෙ  වඩා බල මධගත 

ආ මයකට. 

ජාතය හා ෙශපාලන යාවයට රවැයෙ වැ සහභාවය  සහක 

ම, ෙෂෙය ම ඔෙ ෙශ සබධෙය  ගනා රණවලට බලපෑ 

මට ඉඩ ලබා ම, ඔෙ ෙය තය  ස ෂණය මට  ඉඩ ලබා ෙද  

රවැය සංවධන යාදාමය  සහභාම පහ ම,  සඳහා ඩා ම ඒකකයට  

බලය මධගත කළ ය යන මතය ද, ඉප කරන ල. ෙ සබධෙය 

සමහ හතරවැ තරය  ෙය ජනා කළ අතර  එය ාම රා ය/ග සභා/ ජන සභා 

ආ වශෙය න මට වන. පළවැ ෙහ  ෙදවැ අදහස ෙය ජනා කළ අය  

ෙබාෙහ  අවථාව  රවැ සහභාවය වැ ෙ යාණය  බඳ ව ද,  

අවධාරණය කෙළ ය. 

තව ෙපා මතය  ෙ රජෙ ය ම තර ජාතවා ය  බව, ෙමම 

කටවලට කරට ෙදමළ ජනයා, ආ වා ජාව, කාතාව, තණය හා ඊයා අ 

ළ කඩාය වැ  ෙකා කළ ජාව ෙය ජනය වන බව සහක ම සඳහා 

ෙෂ යවර ගත  බව. 

වතමානෙ  රජෙ තර න  (ජාක, පළා සභා හා පළා පාලන ආයතන) ඇ 

බව කෙ  ෂණය ය. පළා පාලනය යටෙ  වතමානෙ ාෙය සභා, 

නාගක හා මහනගර සභා  ද නට ලැෙ. රජෙ  තර ෙදක සබධෙය එතර 

වාදය  ෙනා අතර  ෙතවැ තරය බරපතළ ෙලස සාකඡාවට භාජනය කරන ල. 

ෙමය අවශ ෙ  වැ සහභාවය  ලබා මට ජනතාව දැ  කැමැත ෙම ම  

රජය සමග ඔෙ එෙනදා කට අ කරන  අනවශ තරවලට දැ  

ෙර ධයට මාණව ෙලස චාර දැ ම සඳහා ය (කණාකර පළාපාලන ආයතන 

බඳ සාකඡාව සඳහා 10 වැ පෙදය බලන). 

77.4.2 ෙශ 

කව පහත සඳහ ක ගැන ඒකමකව එකඟ හ. 

1. රජය තර න  සමත ව ඇත: ජාක, පළා ෙහ  කලාය හා පළා 

පාලන යෙව. පළා ෙහ  කලාපයට පව, බලය මධගත ෙකෙරන ඊළඟ 

තරය වෙ  පළා පාලන ආයතන. 
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2. පළා පාලන ආයතනවල කාය භාරය, බලතල හා කායය  කර පහත 

දැ ෙවන ල ධම යටෙ ඒවා  වඩා ඵලදා ආයතන බවට ප කළ ය. 

අ.  ජනතාවෙ පරමාපතයට  සපතම මටම 

ආ.  ාෙය ජාතවාදය 

ඇ.  ාෙය සංවධනය 

ඈ  පාලනෙ රවැ සහභාවය 

ඉ.  යල ඇළ වන ජාතවාදය  (ආක හා ධ ළැයාව ඇ 
කඩාය සහ ජාව) 

 
ෙමවැ පවතනය  සාථක කර ගැම සඳහා  පළා පාලනෙ පහළ ම ඒකකවල 

වහය හා යාවයට  වැ අවධානය  ෙයා කළ  ෙ. 
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88 පෙදය 

බල හකාවය 

8.1   ඉප කළ අදහ 

අපට ලැ ෙය ජනා මත පදන ව  බලය ෙබදා ගැම සබධෙය ෙදයාකාරයකට  

සාකඡා මට බලාෙපාෙරා ෙව. 

i) පයත ඒකකවලට බලය ෙබදා හැම  සා ෂා ම ඉල ක  ෙකාට 

ග ෙ  ය හා පයතය අතර  බල හකාවය 

ii) ෙ  ය ළ ම බල හකාවය 

ෙමම ෙකාටෙ අප ධාන වශෙය අවධානය ෙයා කරෙ  ෙ  ෙ බල 

හකාවය බඳව. 

ෙ  ෙ බලය ෙබදා ගැම බඳව පහත දැ ෙවන ෙය ජනා ඉප ය. 

අ. සැල ය  පළාබද ෙය ජනය  ඇ ෙදවැ මණ සභාව  ථාත 

ම 

ආ.   ජනාප  අ ජාවට වඩා ෙවන ජාව   පාෙව ම උප 

ජනාප ෙකෙන  ෙත රා ගැම. 

ඇ. ධ ජාවෙ බලවය  වන  ආකාරයට අමාත මඩලෙ 

සංය සක ම 

ෙදවැ සභාව ධාන වශෙය ට පළාවල ෙය තයෙග සමත ය 

ෙය ජනා කරන ල.  ෙදවැ සභාව  ෙය ජනා කරන ෙබාෙහ  ෙදෙනෙ අදහස ෙ  

එය පළාබද ෙය තය, ෙෂඥ, ව, වෘකය, අකරණ ෙවෙ 

ාක සාමාකය, ාක රාජ ලධා සහ වාජ මඩල හා වෘය ස 

සාමාකය ආෙග සමත ය  බව. ඌන ෙය ජනය  ඇ කඩායවල 

සාමාකය ද,  ෙදවැ සභාවට ඇළ කළ  යැ ෙය ජනා ය.  
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අප ඉයට පැ ෙබාෙහ  ෙදෙන   රකාශ කළ අදහව ෙප ෙ ෙදවැ 

මණ සභාව  ම, තර කඩාය හා ඌන ෙය ජනය  සත 

කඩායවල ගැටවලට  ලබා මට අවථාව  ව ඇ බව. පළ වැ 

මණ සභාෙ බතරවා වණතා වැළැ මට  ෙදවැ සභාව ෙයාදා ගත හැ  යැ 

ද, තක කරන ල.  ෙම තරය ෙලස ද වෙ ධාන ජනවාක ජාව 

පමණ  ෙනාව ඩා ජනවාක  හා සංකෘක කඩාය (මැෙ, ආවා, බග 

ආ)  ෙමම  ආගක හා ල කඩායය. පළ සභාෙ ඉහාසය රා ඌන 

ෙය ජනය  ද වන කාතාවට ද, ෙදවැ සභාෙව  සමාන ෙය ජනය  සහක 

කළ හැ  ෙ. 

8.1.1  ෙෙස බ වවථාෙ ෙදවැ මණ සභාෙ අදැ 

ෙදවැ මණ සභාව  සඳහා ෙශ සක ෙ, ෙස බ වවථාෙව හවා 

ෙදන ලද උතර ම මඩලෙ  ඇතැ මාව බඳව අපෙ අවධානය ෙයා 

කෙළ. උතර මඩලයට සාමාකය ප කරන ලෙ පාෙෙව බැ  

ඔෙ වානවය න කර ලැය. 

නව ආම වවථාව ඉප මට ෙපර උතර ම මඩලය,  

කසලයට අයාචනා ඉප ෙ පහකම, ඉව කරන ලෙ ෙය ත නව 

වවථාවට උතර ම මඩලෙය හා  කලෙය බාධා කර ඇතැ  එදා 

පැව රජය ය බැ යැ ද තක කළ හැ  ෙ. 

එය ෙ අෙ ෂා කළ ආකාරයට  එ වග ඉ කර තර 

කඩායවලට තරමක ආර ෂාව   ලබා මට  උතර මණ සභාව සම ව,  

සමහට අව එය අසම  එ  අවථාව  න රටට අත ඵල පාක ෙගන   

ංහල පමණ  පනත ම අෙය ගය  ෙතාරව සමත ම. 

8.1.2 ෙදවැ මණ සභාෙ අර හා අාය 

ඉහත සඳහ කළ ක අව ෙදවැ මණ සභාවක අර හා අාය පහත 

දැ ෙවන ආකාරයට ය ය යන අපෙ අදහස. 

1. තරය හා ඌන ෙය ජනය  ඇ ජාව හා ඔෙ ඵල ෙය ජනය  

ආර ෂාව තහ ම 
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2. රාජය, ජාතකරණය සඳහා  ම හා වවථාදායකයට සංවරණ සහ 

ලන ම සැපම 

3. පළවැ මණ සභාෙව පැෙණන අකාවා හා බතරවා වණතා මා 

ම. 

4. රාජෙ රණ ගැෙ යාවයට ෙෂඥෙ හා වෘකයෙ ෙවය 

ලබා ගැම. 

 

88.2 ෙශ 

1. සාමාකය 75 ෙදෙනෙග සමත  ෙදවැ මණ සභාව  (උතර 

මඩලය  ෙහ  ෙසෙන සභාව ) කව ෙශ කර23. ෙකෙ ෙවත එ 

සංය සබධෙය ක සාමාකය අතර ෙවන මත ෙ. 

i) ක සාමාකය  සමහර ෙදෙනට අව ෙදවැ ම මඩලය පහත 

දැ ෙවන අයෙග සමත ය  ය24. 

අ.  පළා සභාවල මහ ඇමව (9) 

ආ. ෙ වල ඡද මය හරහා පළා සකය, පළාෙ මහ නගර 

සභාවල නගරාපව සහ උප නගරාපව. පළාෙ යම 

නගර සභා  සහ ාෙය සභාපව හා උපසභාපව  

පළාෙත ෙත රා ප කර ගනා ෙවන සාමාකය හය ෙදෙන  

ii)  කෙ අ සාමාකයෙ අදහස වෙ ෙදවැ මණ සභාෙ 

සංය ෙමෙ ය  බව;25 

අ.  පළා සභාෙව ෙය ජනා කරන සෑම පළා සභාව  ම එ  

සාමාකෙය  බැ (මහ ඇම ධායකයට අය වන බැ ඔ 

 සපාදක  ආයතනයක ෙනා ය ය යන ෙමාෙ 

තකය ය) 

                                                           
23එ .එ .ඒ.කාද ; එ .ෙ . න කා දමය ; එස්. . . ඉළංෙක ව  සහ   මාරෙ  අදහස ෙ   ෙදවැ   
ම ණ සභාෙ  සාමා කය  ගණන 75ට අ  ය  බව . 
24උ  අෙ ර න; එ .ෙ .න කා දමය ; ම  හ ආර ;  ජයර න; ස්ට  ප රාජ;  
එ . ෙස ව මාර ; ලා  ෙ නායක 
25හ  අමර ය; ෂා  ද අ ස්; ඒ.එ . නවර න බ ඩාර; එස්. . . ඉළංෙක ව ; එ .ව .එ .ෆා ස්;   
මාර; කා  රණ ංහ; එස්.තවරාජා; එස්. ෙ ස ර  
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ආ.  ෙ වල ඡද මය හරහා පළා සකය, පළාෙ මහ නගර 

සභාවල නගරාපව සහ උප නගරාපව. පළාෙ යම 

නගර සභා  සහ ාෙය සභාපව හා උපසභාපව  

පළාෙත ෙත රා ප කර ගනා ෙවන සාමාකය හය ෙදෙන  

iii)  කෙ සාමාකය ෙදෙදෙන තවරට ෙය ජනා කෙ ෙදවැ මණ 

සභාව  ෙ ක අරණ බතරවා පාෙ පධෙය  

ජාක අෙ ෂාව ආර ෂා ම බව. ෙ සා පහත දැ ෙවන දෑ 

සහක ෙ මය  ෙදවැ සභාෙ ය ය. 

අ.  ෙදවැ මණ සභාෙ  ය තර ෙය තය එකට එ  

කළ ට  එය බතර ජාෙ ෙය ජනයට වඩා  අ ෙනාය 

ය. 

ආ.  තර ජාවට බලපාන  පන සබධෙය  ෙදවැ සභාෙ  

බර තබන ලද  ඡද මය  පවවා ගැම.26 

 iv) වෘය ස. සමාජ වාපාර, වෘකයෙ  සංග ආෙය  ත ඡදය 

පැවය හැ  ඡද මය යටෙ  පාෙෙව  සාමාකය හය ෙදෙන  

න ම. 

v) ආගක හා සංකෘක කඩාය ඇ පහළ මණ සභාෙ මාණව ෙලස 

ෙය ජනය ෙනා වන ජාව හා තරය අත හය ෙදෙන  අගමැෙ 

උපෙද ට ජනාප  ප ම. 

vi) ෙදවැ සභාෙ සාමාකයෙග ෙන එකකට ෙනා අ මාණය  කාතාව 

ය ය. 

vii) සාමාකය න ෙ  ධ ෙශපාලන මතවාද ෙය ජනය කරන ඩා 

ෙශපාලන ප ෂ බද ව ද සැල ල ෙයා කළ ය.27 

     ෙදවැ මණ සභාව සබධෙය  පහත දැ ෙවන ෙශ ද, කව ඉප කර. 

                                                           
26එස්.තවරාජ; එස්. ෙ ස ර  
27 ම  හ ආර ; එස්. ෙ ස ර  
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2. ෙදවැ සභාෙ සාමාකයෙ උපම ල කාලය අ හය  වන අතර  සෑම 

කඩායකම සාමාකය ෙන එක   ෙදවැ අද  අවසානෙ හා 

හතරවැ අද අවසානෙ  සාමාකවෙය ඉව ය ය. සෑම අ 

ෙදකකට වර  ඉව වන සාමාකය සප ඇෙම ෙත රා ගත ය. 

3. ෙදවැ, හතරවැ හා හයවැ අවල සාමාකවය අවස වන සාමාකය 

ෙවවට ඉව  සාමාකය ෙය ජනය කළ කඩායව අ සාමාකය 

ප කළ ය. 

4. රපාව   රම සඳහා ප කළ  ඕනෑ ම සාමාකෙය , සාමාකවය දැය 

ෙ  සාමාකයාෙ ර කාලය අවස වන  පම. 

5. රෙ න ට ගලය  අත ෙකෙන   වවථාදායක මඩලය සමග 

සාකඡා කර  ජනාප   ෙදවැ මණ සභාෙ සභාප ෙලස ප කළ 

ය. සභාප වෂ 6ක කාලයකට ෙමම තනර දර ඇත. 
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99 පෙදය 

බලය ෙබදාහැම 

 

බලය ෙබදාහැෙ  ඒකකය හා  බලය ෙබදා හැෙ  ෂය පථය ෙමම පෙදෙ  

සාකඡා ෙකෙ. 

9.1 බලය ෙබදාහැෙ ඒකකය 

9.1.1 ඉප කළ අදහ 

උ හා නැෙගනර පළාවල ෙදමළ ජාව  කළ ක දැ වල  උ 

නැෙගනර පළා සභා ඒකාබධ ම බඳ නය ම කරන ල. ෙම ධාන 

තකය ෙ උ හා නැෙගනර පළා ඒකාබධ ම 1987 ඉ- ලංකා ෙ 

අඩං ෙකාෙය  බව හා ෙ සඳහ ආකාරයට ජනමත චාරණය  ෙතාරව 

එය ෙවන ම ආ පසට යෑම  බව, එය ම කඩ ම  බවය. 

එ  ෙශපාලන ඒකකය  ෙලස උ සහ නැෙගනර පළා ඒකාබධ ම 

සාධාරකරනය කර ලබෙ ෙමම පළා ඓහාක යථාතය පදන කරෙගන 

ෙදමළ ජනයාෙ සදාක වාස ෙලස සැල ය ය යන මතය පදන කරෙගනය. 

ෙමය ෙදමළ ජනයාෙ ආර ෂාව තහ කරන ධාන ෙශපාලන ඉම ෙලස සැලෙ .  

ෙ සා උෙ හා නැෙගනර ෙදමළ ජාෙ අලාෂය වෙ,  වයං පාලනය ය යන  

අදහස ෙ සමග බැ පව. 

ෙකෙ ෙවත ෙමම පළා ෙදක ඒකාබධ මට ෙම ම  ෙෆඩර මයකට ද,  

නැෙගනර පළාෙ  ජනයා බල ෙලස ධ බව ෙපෙ. එෙ න  එම 

පළාවලට ඉහළ මාණයක බලය ෙබදාහැම  ඇ ම  ගැන ඔ ප ෂ ෙ.  

නැෙගනර ංහල ජාව ද,  ෙමම පළා ෙදක එ  මට ධය. 

බලය ෙබදා හන ලද ඒකක ළ අසතක උප ඒකක ෙදක  ද,  ෙය ජනා  ඇ 

අතර ෙම එක   ඒකාබධ උ නැෙගනර පළා ළ  ජනතාව සඳහා ද, 

ෙදවැන මධම, ඌව සහ සබරගව පළාවල මලයහ (කරට) ෙදමළ ජනයා සඳහා ද, 

ෙව. ෙ සබධෙය ඉප කළ තකය ෙ ෙමා ත ජාකවය  වන 
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බැ බලය ෙබදා හන ලද ඒකක ළ  තමෙ කට ෙසායා බැෙ ඔට අවශ 

බව. 

ෙදමළ ජනයාෙ ඝ කාන අලාෂ සරාම සඳහා උ හා නැෙගනර පළා 

ඒකාබධ කළ  න  ෙපා, කෙ, සමෙ  ෙම ම කාත, එරා, 

ඔඩමාව, යා,  හා ෙඩ වැ අසතක ෙශ සඳහා  අග  

ඒකකය  නැෙගනර  ජාකය සඳහා ලබා ය යැ ද, ෙය ජනා කරන ල. 

තව නව අදහස  ෙ ඒකාබධ උ හා නැෙගනර පළාවලට ධාන අමාතව 

ෙදෙදෙන  ප ම. ෙම එ  අෙය  ෙදමළ ද, අ තැනැතා  ද, වන 

අතර  ඔ අතර වග ෙබදා ග ඇත. 

රෙ ය ම පළාවලට දට ෙශ ය හැ  ආකාරයට  ගංගාධාර පදන කර 

පළා පහකට ෙව ෙ  ෙය ජනාවට ද,  ෙබාෙහ  ගලය හා කඩාය  

සහෙය ගය දැ හ. ෙමම අදහස සාධාරකරණය කරන ලෙ එය ජනවාක 

ණායක මත පදන ෙනා, වඩා තකාල, පසර තකා හා  සංවධන නැ  

ෙය ජනාව  ෙලස. ත කලාය වයං පාලනය  බඳ  ජාක අලාෂය ද,  

ෙමම සම ළ අගත කළ හැ  ෙ. 

 ලංකාෙ අගවර අරාධරය  ය  යැ ද, ෙය ජනාව  ඉප ය. ෙමම 

ෙය ජනාවට ඓහාක පදනම  ඇ බව, රජෙ කට  ම සඳහා ෙයාදා 

ගත හැ  ශාල ඉඩ මාණය  එ ඇ බව, ෙපවා ෙදන ල.  ෙමම අදහස 

සාධාරකරණය  මට  ෙයාදා ග තව සාධකය  ෙ රෙ ය ම ෙකාටව 

ඒ ෙවත පහෙව ළඟා  ය හැ  බව, එය  ලංකාෙ  ෙ  ය ථානය  බවය. 

බලය ෙබදා හැෙ  ඒකකය සබධෙය මහජනයාෙග ලැ අදහ  සාරාංශය  

ෙලස පහත ද ව. 

 වතමාන පළා නමය බලය ෙබදා හැෙ  ඒකක ෙලස පවවා ගැම 

 උ හා නැෙගනර පළා එක ඒකකය  ෙලස, දෙ පළා එක 

ඒකකය  ෙලස, ඒකාබධ ම 

 උ හා නැෙගනර පළා එ  ඒකකය  ෙලස  ඒකාබධ ම  හා 

අ පළා හත ෙවන ම ඒකක ෙලස පවවා ගැම 
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 අදාළ පළාවල පවවන ජනමත චාරණය    පළා ඒකාබධ මට 

වවථාමය පාදනය   ඉඩ ලබා ය ය. 

 උ හා නැෙගනර පළා ඒකාබධ කර 1978ට ෙපර  ආකාරයට 

ඒවාෙ මා ල කළ ය. 

 උ හා නැෙගනර පළා එ  ඒකකය  ෙලස ඒකාබධ කළ  අතර 

පළාෙ ෙශ මාවට අවට ද ද, ඇළ ය ය (නාක සැත 

12  ද වා). 

 කලාය ඒකක න  ම - (බටර හා දණ), (උඩරට) හා (උ 

නැෙගනර) 

 සෑම පළාතකට ම  ෙශය  ලැෙබන ආකාරයට  ගංගාධාර පදන 

කර ග පළා පහකට ෙබම. 

 රජෙ ෙදවැ තරය ෙලස, බලය ෙබදා හැෙ ඒකකය දැනට පවන 

 ක ය  ය. 

 රජෙ ෙදවැ තරය ෙලස,  පවන පළා පාලන ෙශවලට බලය 

පැවම  

 උ හා නැෙගනර පළා ඒකාබධ කළෙහා අසතක  ෙශ 

බලය ෙබදා හැෙ එ  උප ඒකකය  ය ය. 

 මධම ඌව හා සබරගව පළාවල අසතක මලයහ (කරට ෙදමළ) 

ෙශ බලය පවරන එ  උප ඒකකය  ය ය. 

 ඒකක, වාක හා ෙභෟක අනනතා ගත ය. කලාප පහක 

සහසයවය  සඳහා පහත දැ ෙවන ආකාරයට ඒකක ය ය: 

උ-නැෙගනර ෙදමළ; ; යා හා කෙත ක ව සඳහා 

වෙශ ෙකාළඹ; ංහල ෙබෟධ; මලයහ (කරට) ෙදමළ 

 ඒ ඒ ෙශවල ආක ශ ය මත පදන ඒකක: කමාත හා 

පාදන (බනාර හා වයඹ) කෘකමය (උර, නැෙගනර හා උ 

මැද) ව (මධම හා ඌව) සංචාරක ( නැෙගනර හා දණ) 

අප ෙවත ලැ ෙමම ධ අදහව ෙප ෙ බලය පවරන ඒකකය බඳව 

ජනතාවට කනසලට ධ ක  ඇ බව. 
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 උ හා නැෙගනර පළාවල තවය ම  ද? ඒවා ඒකාබධ කළ 

 ද? නැද? 

 උ නැෙගනර ඒකාබධ කළෙහා නැෙගනර  ජනවාක 

ජාවෙ තවය ම  ද? 

 ඒකක ෙබම ජනවාක ෙනාවන පදනම  කළ හැ  ද? 

 ෙෂෙය ම උ හා නැෙගනර ෙදමළ ජනයා ඇ  ජනතාවෙ 

ෙශපාලන ඉ අ   සරා ලෙ ෙකෙ ද? 

 පළා/කලාය ඒකක ෙව ෙ වඩා සක සංවධනයට  නැ 

මය   ෙ ද? 

වැෙය ම වාදයට   කණ ෙ උ නැෙගනර පළා ඒකාබධ ම. 

පපාලන කට සඳහා යාබද පළා ෙදකකට ෙහ  නකට ඒකාබධ මට  දැනට 

වවථාමය පාදන ඇ බව  ෙබාෙහ  ෙදෙන  දැන ෙ නැත.28 උ නැෙගනර 

ඒකාබධ මට ෙය ජනා කළ අය ෙම ම එයට ධ  අය ද,  ෙමය වරදවා වටහා 

ෙගන . ජනතාව උ නැෙගනර ඒකාබධ ම ද ෙ ෙශපාලනමය 

ඒකාබධ ම  ෙලස ස, පපාලන කට සඳහා ඒකාබධ ම  ෙලස ෙනාෙ. 

ඒකාබධ පළාතක ඔ තරය  වන බැ  නැෙගනර  ජනතාව  ම 

ඒකාබධ මකට ධ ය. නැෙගනර ෙම ම ෙවන ෙශවල ංහල ජනයා 

මන ආකාරයක ෙහ  ඒකාබධ මකට ධ ෙ  එය ෙවන ම රාජය  

මට ෙදමළ ජනතාවට අය  ලබා ම  ෙලස  බැ. 

වයංපාලන උප ඒකක ධාන වශෙය ම ඉලා ෙ කරට ෙදමළ හා  

ජනතාව.  බතර ෙදමළ  පළාතක තම උපහණය ෙය යන ය  ජනයාෙ 

ෙමම ඉමට බලපෑ බව ෙපෙ. මලයහ (කරට) ෙදමළ ජනයා ෙමම ඉම කෙ 

වවල වවන ඔ බලය ෙබෙ ෙහ  සංවධන යාවෙය සණෙය ම  

ෙකා කර ම සාය. ඔ ගැන වගම ඇෙ ව කළමනාකරණයට යැ සලකන 

බැ රණ ගැෙ යාවයට සබධ කර ගැම   ෙනාය. ක වශෙය 

ඔෙ ඉම ෙ රෙ ෙශපාලන හා සංවධන යාදාමයට සබධ ෙ  

අවශතාව. 

                                                           
28ව තමාන ආ ම වවථාෙව 154(අ) 3 ව වස්ථාව 
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ජනවාක ජාව  ෙලස ඔ යා ෙ ඔ ඓහාක වශෙය ෙකා කළ 

තරය   අතර  ඔෙ අවාක හා අෙ ෂාව ෙම ම බ සාධනයට 

බලපෑම  කරන සංවධන වැඩ සටහ වලට ෙහ  ෙශපාලන බලය ෙබදා ගැමට 

අවථාව  ෙනා ලැ බව. ෙමම ෙ සා ඔෙ ඉම ෙ මධම පළා 

සභාව ළ  ෙභෟක මා මත පදන උප ඒකකය  ලබා ය ය යන .  

ෙභෟක වශෙය සබධ ෙනා එෙහ සංකෘක වශෙය  එක ම ජාව  වන  

අසතක ෙශවල වවන අය ද ෙමයට ඇළ කළ  ය ඉලා න ල.  

99.1.2 ෙශ 

ඉහත සඳහ ක මත පදන ව  පහත දැ ෙවන කප ස ඉප ෙකෙ. 

1. පපාලන කට සඳහා යාබද පළා එකකට ෙහ  වැ ගණනකට  ජනමත 

චාරණය    එ  වහය /ඒකකය  ෙලස  එ  මට ඇ කපය 

සතව දැනට ඇ පළා නමය පවවා ගැම. 154අ(3) වවථාව ඒ 

ආකාරයටම තබා ගත ය.29 

2. දැනට ඇ පළා නවය තබා ගැම. මන ඒකක අතරව  ඒකාබධ මකට 

ඉඩ ෙනාය . ෙ සා 154අ(3) වවථාව ඉව ම ෙහ  ෙය ත 

වවථාෙ එය ඇළ ෙනා ම.30 

3. ධායකෙ හා වවථාදායකෙ තර කඩායවල  සහභාවය හා 

ෙය ජනය  සහක මට පළා මටෙ බල හකාවය සඳහා 

වවථාමය පාදන සත ව දැනට පවන පළා නවය තබා ගැම.31 

4. අදාළ පළාවල පවවන ජනමත චාරණ  යාබද පළාවලට ඒකාබධ මට 

ඉඩෙදන ආම වවථා පාදන සත ව පවන පළා නවය ඒ ආකාරයට 

ම තබා ගැම. පළාවල ධායකෙ හා වවථාදායකෙ තර කඩායවල 

මාණව ෙය ජනය  ඇබව සහක ෙ පාදන ය ය. 

නැෙගනර  ජාකයට හා  මධම පළාෙ මලයහ (කරට) ෙදමළ  

ජනයාට  අභතර වයං පාලන ඒකක  සාදා ගැමට ඉඩ ය ය. මලයහ 

ෙදමළ ජාෙ වයං පාලන ඒකකය/ මඩලයට ඔට බලපාන ආක, සමාජ, 

සංකෘක, ආගක හා  කට  සබධෙය යා මට බලය ය 

                                                           
29එස්. . . ඉළංෙක ව ;   මාර; ස්ට  ප රාජ; එ .ෙස ව මාර ; ලා  ෙ නායක 
30එ .ෙ . න කා දමය ; එ .ව .එ . ෆා ස්; ෙ ය එ . . ෙ ; කා  රණ ංහ 
31උ  අෙ ර න; හ  අමර ය; ඒ.එ . නවර න බ ඩාර 
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ය. ඔෙ ජාෙ තවලට බලපෑම  කරන ත ක සබධෙය  

ෙමම ඒකකයට/ මඩලයට  සපාදක හා ධායක බලතල ය  ෙ.32 

5. ඒය රාජය ළ  රාජ ෙ  ෙ බලය  ය ය. මධම රජයට, 

පළාවලට බලය පැවය හැ  න  පැව ඒකකෙ එකඟතාව  ෙතාරව එම 

බලය ආප ගැමට මධම රජයට හැ  ය ය. වවථාදායකෙ හා 

පාෙෙ උතවය  සහක කළ ය.  පවන පළා නවය ඒ 

ආකාරයට ම ය ය. ම පළාතකට ෙශපාලන ෙහ  පපාලනමය වශෙය 

ඒකාබධ මට ඉඩ ෙනාය ය. ෙ අව ආම වවථාෙ  154(අ)3 

වවථාව ඉව කළ  අතර එයට සමාන පාදනය  නව ආම 

වවථාෙ අඩං ෙනා කළ ය. භාෂාව, ජාය, ආගම ෙහ  ජනවගය මත 

පදන ව  ම බලය පවරන ඒකකය  මාණය ෙනා කළ ය.33 

6. ජාක ධනය හා වාභාක සප සමාන ෙලස ෙබ යන ආකාරයට ෙග ය, 

සමාජ-ආක හා ජන දාමක සාධක  සැල ලට ග තා ක පදනම  

මත බලය ෙබදා හැෙ ඒකකෙ මා යම කළ  ෙ.  ෙමම ඒකක  ජා, 

ජනවාක-ආගක ෙහ  භාෂාමය ක මත පදනව ය  ෙනාෙ.34 

 

99.2 බලය ෙබදා හැෙ ෂය පථය 

9.2.1 ඉප කළ අදහ 

ෙමම ෙකාටෙ සාකඡාවට භාජනය වෙ ෙෂෙය ම පළා/කලාය මටමට 

ෙබදාහන බලෙ ෂය පථය. ෙමය ෙ ෙදක  සා ෙශපාලන මතෙදයට  

ෙදන කණ  බවට ප ෙ. පළවැන වෙ එය සධාන ගැටවට 

අසජය ෙලස  බැ ම.  ෙදවැ ෙව වෙ පළා සභා මය අසාථක  

ඇත යන මතය. 

ෙමම ෙකාටෙ  අප පළා/කලාය ඒකකෙ ආකාර, ධායකය, අකරණ හා  

සපාදක අංශවලට පැවෙරන  බලය ගැන සාකඡා කර. ෙෂෙය ම  ෙම 

අදකා ගැට ෙදක  වන බලය පැව ඒකකවල ඉඩ හා ෙපා බලතල ලබාම  

සාකඡා කර.  

                                                           
32එස්.තවරාජා; එස්. ෙ ස ර ; එ .එ .ඒ.කාද  
33 ෂා  ද අ ස්, ජා. ; ම  හ ආර  
34  ජයර න 
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ෙමයට ෙපර ද සඳහ කර ඇ ප  පළා සභාවල ඵලදාතාව ගැන ජනතාවට 

ඇෙ ෙචනාමක ආකපය . සමහෙ මතය  ඇෙ ෙමම තවයට 

ෙව  13වැ සංෙශ ධනය යටෙ පළා සභාවලට පැව බලය මාණව ෙනාම  

බව. ෙම ෙෂෙය ම ල සප ඟය, ල කළමනාකරණෙ වානවය, 

ඥ සපාදනෙ මා හා  ආකාරයාට පැව ඇ බලතලවල අතකර බලපෑම 

ආය ෙමම තවයට ෙ ය.  ෙ සා පළා සභාවලට ජනයාෙ හනාග න 

බඳ ව යා මට, පළාෙ සප ෙයාදා ග ඒවාට ස ලබා මට, 

ෙනාහැ  ය.  ආකාරයාෙ යා කලාපය ෙචනය කළ සමහ යා ෙ  

ඔ  ජනාපෙ ෙය තෙය  ෙලස සැල සා ධාන අමාතවරයාෙ හා පළා 

සභාෙ අමාත මඩලෙ  බලතල  ෙයාදා ග බව. එෙහ  ආකාරයා  කට 

කළ ෙ ජනතා ඡදෙය ෙ ප ධාන අමාතවරයාෙ උපෙද අව ය  

යැ ෙය ජනා කරන ල.  

ජනතා අෙ ෂා ඉ මට පළා සභා අසම ඇ බව ගැන  ම සැකය  නැත. 

සමහෙ අදහස ෙ ෙමයට ධාන ෙව 13වැ සංෙශ ධනෙ පාදන 

සණෙය ම යාමක ෙනා ම බව.  බලය පැවම සබධෙය ඇ බාධක 

හා 13 වැ සංෙශ ධනෙ ආෙක වලක ද, ෙමයට ෙ  බව ෙපෙ. පළා 

සභා ලැව, සංවෘත ලැව හා සමගා ලැව යෙව ලැ න  යටෙ 

බලය ෙබදාහැෙ  ෙමවැ එ  වලතාව . ලැ න අතර ෂය ෙව ම 

පැහැ ෙනා අතර  සමගා ලැව, බලය පැවම බඳ සංකපයට බාධාව  ය. 

ෙබාෙහ  අය ෙය ජනා කෙ පළා සභා මය අථාත මට න සමගා ලැව 

අෙහ  කර  හැ  තා රට එය (ෂයය පය  හැර)  පළා සභා ලැවට 

ඇළ කරන ෙලස. 

ෙබාෙහ  ෙදෙන  අදහ ඉප කෙ සමක බලය පැවම  බද ව වන න 

සමහෙර උ හා නැෙගනර පළාවලට අසමක බලය පැවම  ගැන තක 

කළහ. ඔෙ අදහස ෙ  පළා සභා මය ඇ ෙ  ෙදමළ ජාකය ඇ 

සංඛාමක වශෙය ඩා කඩායවලට අතකර ෙලස බලපෑ එ  ජාව  මත බලය 

ඒකරාෙ අ අදැව පව, උ නැෙගනර පළාවලට බලය පවරන 

ෙලසට ෙදමළ ජාකය ෙගන ය ඝ සටෙ ඵලය  ෙලස බවය. ෙ සා බලය 

පැවෙ උ නැෙගනර පළා බද ව  ෙෂ සැල ල  දැ ය ය 

අවධාරණය කරන ල. 
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තව මතය  ෙ උ හා නැෙගනර පළා හැර අ  කවල වවන 

බතර ජාව  පළා සභා මය  ඉලා ෙ නැ බව, ෙමය ඔ ට බෙල 

පැට ෙදය  බවය. පළාවලට සමක ෙලස බලය ෙබදා හැම අසාථක  ඇෙ 

රෙ ද හා බනාර ෙකාටවල බලය ෙබදාහැෙ ආදශයකට ෙව  නැ 

සාය.  

ෙ අව උ හා නැෙගනර පළාවලට අසමක ෙලස බලය පැවෙ ෙය ජනාව  

ඉප  අතර  එය අම වවථා සෑෙ යාමාගයට පටහැ ෙනාෙ. 

ක ෙදක  ඉතා අදකා බව ෙප. ඒවා න පළා/කලාය මටමට ෙපා 

හා ඉඩ බලතල ලබා ම. අප ඉෙ ක දැ  අය ෙ සබධෙය පළ කළ 

අදහ  තරාමකව පහත ද ව. 

99.2.1.1  ෙපා බලතල 

අප ඉයට පැ සමහෙරට ඉඩ හා ෙපා බලතල පළා සභාවලට ලබා ම 

සබධෙය ෙබාෙහ  සැක සංකා . පළා සභාවට යම ෙලස යා මට ෙමම 

බලතල අවශ බව ග අය පවා පළා සභාවලට අනවශ බලතල ලබා ම ගැන සැක 

පළ කළහ.  

වාදය ඇෙ ෙමම බලතල ය ෙ පළා සභාෙ ද? මධම ආෙ ද? යන 

බදව. ෙමය රෙ ෙශපාලනඥ ෙබදා ෙව කරන තව ආරලක ආරභය. 

පළා ඒකකයට ෙපා බලතල පැවය  යැ තක කරන අය ෙපවා ෙදෙ එය 

දැනටම වවථාෙ 13වැ සංෙශ ධනෙ අඩං කණ  බව. ෙ සා අවශ 

වෙ වවථාෙ 13වැ සංෙශ ධනය  සණෙය යාමක ම. අ අතට 

තක කරන අය ඉලා ෙ ෙමම පාදන ඉව කර ගනා ෙලස, ෙමම බලතල 

යාමක ම මධම රජෙ කායය  ය  බවය. ධාන වශෙය යාපනෙ 

ආක ල ෙවෙව ෙප  සංධාන හා ගලය  ප ෙදෙන  ද, උස ල 

ආපතය  ඇ  උ පළා සභාවට ෙපා බලතල ලබාමට ධ ය.  

ෙමම ඉ හා ඒවාෙ හරය ගැන අවධානය ෙයා මට ෙපර, වටහා ගත  

වෙ  13වැ සංෙශ ධනෙ පාදන සණෙය යාමක කරන ෙලස ඉම, 

රෙ ෙ ආපතය ප ඇ ෙදජනක තවය දහා පාන බව. 1988 ප 
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බලයට ආ එක ම ආව ව රෙ ක ෙ ෙමම පාදන  ප යාමක 

කර නැත. ආම වවථාව සණෙය යාමක ම සහක කර ගැමට 

අකරණය  ෙවත යෑමට පළා සභා ද, උන  නැත. 

එ ෙනකට ධ ෙමම මත ෙදකට පදන  සාධක ෙෂණය ෙ පහත 

සඳහ ක දැක ගත හැ ෙ. 

අ) එ  මතය  වෙ පළාත ළ ය හා සාමය පවවා ගැම, එම පළාෙ 

(ඡදෙය) ප  රජෙ වගම  බව. පළාත ළ ය හා සාමය පවවා 

ගැෙ වගෙම ධාන අමාතවරයාට දහ ය ෙනාහැක. ඔ/ඇය ජනතාව 

 ෙත රා ප කරෙගන ඇ බැ හා ඔ/ඇය ෙකෙර වාසය තබා ඇ 

බැ, ය හා සාමය පවවා ගැමට තමාට අකාර බලය  නැතැ ඔට 

ෙහ  ඇයට ව හැ  ෙනාෙ. තකාලව බලන ට පළාත ළ ය හා 

සාමය සදායක ෙලස පවවා  ෙනාගතෙහා පළා මටෙ ෙත රාප කර 

ග වවථාදායකයට හා ධායකයට  තම කායය හා රාජකා කාය ෂම 

ෙලස හා ඵලදා ෙලස  ඉ මට හැ  ෙනාෙ. ෙ අව පළා රජයට එම 

පළාෙ ය හා සාමය පවවා ගැම පමණ  ෙනාව ජනතාවට ෙපාෙරා  

අ ක සබධෙය ද, කට මට ෙනාහැ  ව ඇත. ෙමය පළා 

සභා මෙ අරණ  පළාබද ජාතවාදය ෙගාඩ නැම ෙකෙර ෙධය 

බලපෑම  ව ඇත. 

ආ) වතමාන තවය බද සෑමකට ප ෙනාමට තව ෙව  වෙ 

ෙෂෙය ම උ නැෙගනර පළාවල ෙවය කරන ෙපා ලධා 

බතරයකට එම පළාවල වවන ජනයා කථා කරන භාෂාෙව කට මට 

ෙනාහැ  ම. ෙම ඵලය  ෙලස  ඔෙ පළාවල ය හා සාමය 

ආර ෂා කරෙ අසංෙ හා අතව  ෙපා බලකාය  යැ ජනතාවට හැ 

යන සා ෙමම ෙශවල ව වන බතරයකට  ය ඉ කරවා ගැෙ 

ධ ගැටවලට ණ පෑමට  ඇත. ඒ අතර මාද,  ෙප , 

 අවෙබ ධය  ෙනාම හා ක හා භාෂා අ උලංඝනයම ආය ද 

ෙ. 

ඇ) ෙමම පළා ෙදෙ  ෙපා බලකාය “ෙපාය ඔෙ රාය” යන ආදශ පාඨය 

අව කට ෙනා කරන බව ද  යෙ. එය ජනතාවට “” ෙවාව  ෙලස 
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කට කරෙ ද නැත. සමහෙරෙ  ෂණය  ඇෙ එය එම පළාත 

“අකරෙගන න හදාව ” බව. 

ඈ) පළා සභාවලට ෙපා බලතල ලබා ය  යැ  යා  අය ෙපවා  

කණ  ෙ ෙපාය ඉතා දැ ෙලස ෙශපාලකරණය  ඇ බව, ඔ  

තමෙ යාව  තාලබව ෙහ  වවථාල බව බඳ ව  ම 

තැම  ෙතාරව  බලෙ න අයෙ මනාපයට අව කට කරන බව. 

ෙ  ෙ බලව අයෙ සහෙය ගය ඇන  ෙමම ලධාට දව ෙනාලබා 

ඕනෑ ම ෙදය  කළ හැ  ෙ. ෙමය සත ෙනාය හැ  ව ෙමවැ හැම  

ඇ මට ෙව ෙ  ෙ ෙපා හදාව  ෙශපාලනෙය ෙතාර වාන  

ආයතනය  ෙලස කට ෙනා ම. 

ඉ) අ අතට ඉප  තකය  ෙ අතවාෙ යන අසාථක  ඇත,  

අනාගතෙ උ නැෙගනර පළා ෙව මට තැ කරන කඩායවලට  

පළා සභා/පපාලනය සහෙය ගය මට ඉඩ ඇ සා  ෙපාය ඔ යටතට 

ප ෙනා කළ  බව. ඔෙ ධාන තකය ෙ ෙෂෙය ම උ 

නැෙගනර පළාවලට ෙපා බලතල ම රෙ ෙභෟක අඛඩතාවට රතර 

තජනය  ය හැ ය යන. 

ඊ) ෙමම බලතල කාය ෂම හා ඵලදා ෙලස ෙ  ෙය යාමක කළ හැ  

බැ  පළාවලට ඒවා පැවෙ අවශතාව  නැතැ සමහ යා යහ. 

ෙපා බලතල පළාවලට පැවවෙහා  අපරාධ සැකකව එ  පළාතක ට 

ෙවන පළාතකට ය ට  මශන කට ම කර ය හැ  යැ ද, 

ෙපවා ෙදන ල. 

උ) පළා ධායකය හා වවථාදායකය අත ෙපා බලතල  ඇ ට මධම රජෙ 

 සපාදකය හා ධායකයට එෙරව අතෙන මක ෙලස ෙයාදා ගැමට 

හැ  බවට ද, ය පළ කරන ල.  ෙමය උ නැෙගනර පළාවලට මා ව  

ෙනාව අ පළාවලට ද, අදාළ ව . මධම රජෙ බලෙ න ප ෂයට 

ධ ප ෂය   පළා සභාෙ බලයට ප ටක එම පළාෙ ධායක ෙහ  

 සපාදකය  ෙපා බලතල ෙයාදා ග  ෙ  ෙ ධායකය ෙහ  

ඇමවෙහ  වාජ ෙච දනා මත අඅඩංවට ගැමට ෙහ   අතවරයට ප 

මට ඉඩ ඇතැ ෙපවා ෙදන ල. 
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ඌ)  පළා ෙශපාලනඥ, ෙපා ෙවය තව ෙශපාලකරණය කර එය තම 

ෙශපාලන ධවා අතවර හා තාඩන ඩනවලට ල  මට ෙයාදා ග 

ඇතැ ද,  ය  ෙ. 

99.2.1.2 රජෙ ඉඩ35 

සධාන දැ ම  කාට  ගත හැ  හා රථා  ආම වවථාව  

සපාදනය ෙ කායෙ රෙ ෙශපාලනඥ අතර වඩා ම වාද සපන  

කණ   ඇෙ  රජෙ ඉඩ බඳ නය. රාජ ඉඩ බඳව අම 

වවථාෙ සඳහ වන ක ජනවාක සබඳතාවලට අයහප ෙලස බලපා ෙ. 

රෙ ඉහළ ම උසාෙ වව ෙමම තවය යහප අතට වැ   නැත. 

ඇත වශෙය ම  ඇෙ වාල බව වැ එය ත මතෙදය   බවට ප 

ම. 

ඝ කාලය  ෙ ධාන වශෙය ෙදමළ කථා කරන ජනයා ව  ෙශවල  

රජෙ අහෙය බතර ජාෙ ජනපද ම  සෑම රජය  යටෙ ම  ඇතැ 

ය ලැෙ. ෙ අව රජය ෙමම ෙශවල ජන දාමක අසමතතාව  මාණය 

කර ඇ අතර ෙ ම ජාක, පළා හා පළාපාලන ආයතනවල ෙදමළ සහ ෙදමළ 

කථා කරන ජනයාෙ ෙශපාලන ෙය ජනය වල කර ෙ. ෙමය ඔෙ , 

ෙශපාලන, සංකෘක, සමාය හා ආක සංවධනයට  අතකර ෙලස බලපා ෙ. 

ෙ සා ඔෙ අනනතාව, ආර ෂාව ෙවන ජාව  ෙලස පැවම ආයට 

තජනය  එල ඇත. ෙමය පැහැ ම සඳහා  ජාක ජාව, ජාක 

 යවථාදායකයට හා පළා පාලන ආයතනවලට ෙ ප ෙදමළ කථා කරන 

ෙය තයෙ සංඛාව හා ල ජන සංගණන වාතා උටා ද ව. ජාක 

වවථාදායකෙ න ෙය තය සංඛාව අ වන ට ඔට හැ යෙ 

ඔෙ අවාක ද, අවන බව ඔෙ , ෙශපාලන, සමාය, සංකෘක, 

ආක හා අ අ ද, සබධෙය ඔ  අනාර ත තවයකට පවන 

බව. 

උ හා නැෙගනර පළාවල  ෙදමළ කථා කරන ෙබාෙහ  අය යා ෙ ඉඩ, ෙබදා 

හැෙ ඒකකයට අය ෂයය  ය  බව. ඔ  කාශ කර ෙ ෙ  යට 
                                                           
35ඉඩ වලට ස බ ධ සංව ධනය, ප සරය හා අ  ගැට   බඳ ව ෙවන  ෙක ටසක සාක ඡා ෙකෙ .                
 (19 ප ෙ දය බල න).  ෙ  ෙක ටෙස  අප ඉ ප  කර ෙ  බලය පවරන ඒකකවලට ය  ඉඩ  බලතල ගැන  
ජනතාව දැ  අදහස් පම . 
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ඉඩ භාතය බඳ අය සංවෘත  ෂයය  ෙලස තබා ගත හැ  බව, මධම 

රජෙ  කායයකට අවශ වන ඉඩ  බලය ෙබදා හැෙ ඒකකය  දහ කළ 

හැ  බවය. ෙ සබධෙය ය  ආරල  පැන නැණෙහා  ආම 

වවථා අකරණයට/ෙඨාකරණෙ  ආම වවථා මලට  අයාචනය 

ෙම සඳා ගත හැ  ෙ. 

අ අතට බලය පැවමට ප ෂ ව ෙවන ෙශව පැණ ක ඉප කළ  

සමහර අයෙ තකය ෙ ද, රජෙ ඉඩ මධම රජෙ අය  ෙලස පවවා ගත 

 බව. බලය පැවමට ධ කඩාය, බලය පවරන ඒකකෙ ෂය කණ  

ෙලස ඉඩ, ඇළ මට සණෙය ම ධ ෙව. 

ෙ සබධෙය ඉප  තව මතය  වෙ රෙ සණ ය ම රෙ 

ජනතාවට අ බව රෙ ඕනෑ ම ෙකෙනට එය අ කර ගැමට,  භාතයට 

ගැමට, ඉඩ ය  බව. ඔෙ අදහස වෙ  ම කඩායමකට ෙහ  

ජාවකට රෙ ෙය ෙකාටස  ඔට අ යැ මට ෙහ  එය ඔෙ වාස 

ය මට ෙහ   අය  නැත. රෙ ඕනෑ ම ෙකාටසක ජනයා පං කරම  රජෙ 

තල කායය  බව ද, ඔ ෙපවා හ. 

ධාන වශෙය යාපනෙ ආක ල කඩාය, සංධාන හා ගලය උස ල 

ආපතය  ඇ උ පළා සභාවට ඉඩ බලතල මට ධවය කාශ කළහ.  

වවල ශත වෂයකට වැ කාලය  ව  ඇ මලයහ (කරට) ෙදමළ ජනයාට ද, 

ඉඩ  නය ඉතා වැදග ය. ඔ ඉලා ෙ ෙවාක හා ෙගාතැ කට 

සඳහා අවම ඉඩ මාණය ව ඔට ලබා ෙදන ෙලස. 

ෙමම කණ ෙමතර වාදයට ල මට ෙ ගණනාව  ෙ. ඉඩ ය වනා 

ෙභෟක වකම  පමණ  ෙනාව ඔෙ  , ෙශපාලන, සාමාය, සංකෘක හා 

ආක සංවධනයට ෙම ම අනනතාව, ආර ෂාව  හා පැවැම යන කවලට ද,  

ත ම සබධ වන . එය කඩාය ෙහ   ජාව ෙලස න ධ  අතර 

තාෙ හැ ඇ කරන අතර ඔ සමහර ෙශ සලකෙ ඔට අ ය 

ෙලස ෙහ  ඔෙ  ෙවාක ෙශ ෙලස. ෙවන ජනතා ෙකාට හා ජාව 

ෙමය අමත ෙනා කර. 
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ජාවක/වාක කඩායමක සාදාක ජනාවාස ක ගත ය යන අදහස සමග 

ඉඩ නය ඈ ෙ. රාජ අහය යටෙ  යාමක වන ජනාවාස ෙහ  පං 

ෙ වැඩසටහ  සලකන ලෙ තර ජාව මත බතරවා මතවාද පැටෙ  

මය  ෙලස. ෙමම යනයට පව ඉඩ නය සමට ධ ස,  හා 

ෙය ජනා ඉප ය. ෙමම වල එකඟ  ආකාරයට කට  ෙනාම, ෙමම 

වාද සපන ගැටව සමට  ඉප කළ ෙය ජනා බතරෙ පාලක   

සැල ලට ෙනාගැම, සා ඉඩ, බලය ෙබදා හන ලද  ඒකකෙ ෂයය  කළ 

ය යන ඉම ඉප ය. 

උ නැෙගනර ජන දාමක සංය ෙවන කරන,  රාජ අහය යටෙ වන 

ෙමම පං ෙ වැඩසටහ  නතර මට ග යන අසාථක  ඇ අතර ෙ 

ෙශවල ගට ම සැල සහගතව ජනාවාස ඉෙ. දශක නක  ධෙය පව  ෙමම 

ගැටව නව මානයකට ප ඇ අතර ෙ සා තවය තව උ ෙ.  

අථාත බලය පැවම  සඳහා  අවශ ම අංගය  වෙ ඉඩ බලතල පැවම බව 

ෙපවා ෙදන ල. ඉඩ බඳ රණ ගත ෙ ජනතාවට සෘව ම වගම ඇ  අය 

 වන අතර රණ ගනා අය සමග ජනතාවට ද, පහෙව  සබධ මට හැ  

ය ය. 

ඉඩ බලතල පැවමට ධව ද,  ෙබාෙහ  තක ඉප ය. රෙ ෙය ය  

ෙකාටස   ඓහාක වශෙය, මානවවංශ දාව අව ෙහ  රාදාමක වශෙය  

තමට පමණ  අ ය කාශ ම  ෙමා න කර. දැ ෙදමළ ජාෙ 

ඓහාක ජ  ෙලස  හවන ෙශ  ල ඇත වශෙය ම ංහල ෙබෟධය 

ව  ෙශ බව ඔ ෙපවා ෙද. 

සංවධනයට වඩා  රජෙ නැ ඉඩ ශාල මාණය  ඇෙ උ සහ 

නැෙගනර පළාවලය. ෙමම ෙශවල ඒකකවලට ඉඩ බලතල පැවෙම අ 

පළාවල ඉඩ නැ ජනතාවට අවාය  ව ඇතැ ද,  ෙපවා ෙදන ල.  ෙමවැ 

ඉඩ බලතල පැවම  රෙ ඉඩ මාණෙය ෙන එක  පමණ ජනවාක 

තරයක පාලනය යටතට පව ඇතැ ද,  තක කරන ල.  
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99.2.2 ෙශ 

ඉහත සඳහ ක මත පදන ව බලය ෙබදා හන ලද  ඒකකෙ ආකාර, 

ධායකය, අකරණය  හා වවථාදායකයට පවර ලබන බලතල සබධෙය  අෙ 

ෙශ පහත ද ව. බලය ෙබදා හන ලද  ඒකකෙ  ඉඩ හා ෙපා බලතල 

සබධෙය ද,  අපෙ ෙශ ඉප කර. සමහර ෙශවලට එකඟ ෙනා 

ක සාමාකෙයෙ අදහ ද, ෙම ද වා ෙ. 

i. ආකාරරවරයාෙ බලතල 

අ.  මහ ඇමෙ එකඟවය ඇව ජනාප   ආකාරයා ප කළ 

ය. 

ආ.  ආකාරයා කට කළ ෙ මහ ඇමෙ උපෙද මත. 

ඇ.  පළා වවථාදායකය  සමත කරන පනවලට ආකාරයා 

අමැය ම අවශ ෙනාෙ. ඒ ෙවවට සෑම පනත ම වවථාදායක 

අකරණෙ/ ෙඨාකරණෙ ආම වවථා චය මෙල 

සමාෙල චනයට භාජනය ෙකෙර ඇත. 

ඇ. පළා/කලාය ඒකකයට ෙජඨ ලධා ප ෙ වගම ඇෙ  

ආකාරයාට ෙනාව පළා උස තන ෙකාසමටය. ධාන 

අමාතවරයාෙ  එකඟවය ඇව  ජනාප  ධාන ෙක ප 

කළ ය.  

ඉ) ඉහත ෙශ සබධෙය සක මතය   එ  ක 

සාමාකෙය  යා ෙ වතමාන ආම වවථාෙ හා/ෙහ  1987 

අංක 42 දරණ පනෙ ඇ ආකාරයාෙ බලතල ඒ ආකාරයට ම තබා 

ගත  බව. එම බලතල ඉව කරෙ න එම බලතල ඇ කප 

ආයතනය  ෙ  ෙ ථාත කළ ය.36 

 

 

                                                           
36 ෂා  ද අ ස්, ජා. . 
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ii) පළා/කලාප මටෙ ධායක බලය 

බලය ෙබදාහන ලද ඒකකෙ ධායක අංශය වෙ ධාන අමාත සහ ඇම 

මඩලය. ආකාරයාට  ම ධායක බලය   ෙනාෙ. අමාත 

මඩලය, පළා/කලාය ඒකකෙ ය සාමාක සංඛාෙව 15-20% ෙනා 

ඉ මය ය. 

iii) පළා/කලාය මටෙ අකරණය 

 අ. කලාය අවකා ෙජනරාවරෙය   ඇත. 

ආ.  ආර සෙ සාදාක ම ඇ කප ආර සෙ 

යාණය  පළා/කලාපවල මට ගැය ය. ෙකෙ ෙවත 

එ  සාමාකෙයෙ මතය ෙ එවැ යාණය   අකරණ 

පධයට අවරය   ය හැ  බැ  ඔ එවැ යණය  

මට ධ වන බව.37 

iv) පපළා/කලාප මටෙ  සපාදන බලය 

අ. පළා ඒකකයට ෙදන  සපාදන බලය පැහැ ෂය පථය   ත 

ය  අතර එය අය වෙ පළා ආවට ද? එෙ නැන 

මධම ආවට ද? යන ගැන සැකය  ෙනා ය ය. 

ආ.  පළා සභාවට ප සපාදන බලය ය ය. ෙවා ආම 

වවථා අකරණෙ/ෙඨාකරණෙ ආම වවථා  

මෙ ව හා පචා අකරණ සමාෙල චනයට ෙයා කළ හැ . 

ඇ. ලැ න  ෙබ ඇත. ඒවා න, 

 1) සංවෘත ලැව 

 2) පළා සභා ලැව 

 3) පළා පාලන ලැව 

                                                           
37 ෂා  ද අ ස්, ජ. . 
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 4) ෙශ කර ඇ ප පළා සභා ඇළත වයං පාලන මඩල 

ථාත කළෙහා  වයං පාලන මඩල ලැව  ද, සක කළ 

ය. 

සමහර සංෙශ ධනවලට යටව 2010 අෙග ෙ ඉප කළ වවථා පනෙ ඇළ 

කර   ලැ ෙදක භාතා කර ඇත. 

 

එ  ක සාමාකෙයෙ මතය ෙ සමගා ලැව  ඒ ආකාරයට ම පවවා ගත 

 බව. ඔෙ තකය ෙ එම ලැව ඉව ෙම ය  පළාතක තර 

කඩායම  ආර ෂා මට මධම රජයට ඇ බලය අවන බව.38 ෙකෙ ෙවත,  

ෙපා බලතල, ඉඩ බලතල,  අතජාක දාන, සෘ ෙශ ආෙය ජන,  ජාතතර 

සංවධන ආධාර, පසරය, ජාතතර ණය,  ය පඳම  හා රාදා වැඩ  

ආය පළා සභාවට ෙනාෙදෙ න  ලැ ෙදක  පවවා ගැමට ඔ එකඟ ය. 

එෙ නැන ෙමම සාමාකයාෙ මතය ෙ සමගා ලැව පවවා ගත  

බව.39 

 

v. ෙෙපා බලතල 

 රටට ම ය ෙ එ  ෙපා බලකාය . ෙකෙ ෙවත  පළාත ළ ය හා 

සාමය  සබධෙය  මහ ඇමට හා අමාත මඩලයට  උතර මට හා වගමට 

පළාෙ ෙපාය බැ . අපරාධ වැළැ ම, මශනය හා සැකකවට න පැවම 

ආය සබධෙය පළාත ළ ෙපාය, පළාෙ ෙශපාලන නායකයෙග වානව 

කට කළ  ෙ.  

 

ෙමම කණ සබධෙය  සෑම පළාතක ම ො ට ෙජනරාවරෙය න අතර  

පළාත ළ අපරාධ වැළැ ම, මශනය හා සැකකවට න පැවම ආය ඔෙ 

වගම ෙව. සහකාර ෙපා අකා තනෙර පහළ පළා ෙපා ලධාෙ 

මා , ෙවෙය පහ  හා නයාල කට ආ ක සබධෙය 

කට මට පළා ෙපා ෙකාසම  ව ඇත. පළා ෙපා ෙකාසෙ 

සංය ෙමෙය: 

                                                           
38 ෂා  ද අ ස්, ජ. . 
39 ෂා  ද අ ස්, ජ. . 
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 අ. සභාප පළාෙ ආකාර  ප ෙකෙ. 

 ආ. මහ ඇම  න කර ලැ තැනැෙත  

 ඇ. ජාක ෙපා ෙකාසම   න කර ලැ තැනැෙත  

 

vi රජෙ ඉඩ 

ෙ සබධෙය කෙ එකඟවය  ෙනා බැ ෙශ ෙදක  පහත ද ව. 

11) ක සාමාකය ෙබාෙහ  ෙදෙනෙ ෙය ජනාව 

රාජ ඉඩ,  ඉඩ පැවම, ඉඩ භාතය, මානව ජනාවාස හා අ අදාළ 

ක ඇ ව ඉඩ බඳ ජාක පය   සක ම සඳහා  ජාක 

ඉඩ ෙකාසම   ථාත ම. ඉඩ භාතය, ජනාවාස හා ඉඩ පැවම ආ 

පවල ෙශෙ ජනතාවට ඛවය  ය ය. ජාක ඉඩ ෙකාසම  

වතමාන ආම වවථාෙ 2වැ පටෙ 2.4 හා 2.5  සඳහ කර 

ඇ ලධම අගමනය කළ ය. පළා සභා හා රජෙ ආයතන  ඉඩ 

පැවම හා ඉඩ භාතය  ගැන රණය ෙ බලය ජාක ඉඩ ෙකාසමට 

ලබාය ය. මධම රජය හා පළා සභා  අතර ආරල  ඇ වෙහා  ඒ 

සබධෙය  ජාක ඉඩ ෙකාසම රණය කර ඇත. ජාක ඉඩ 

ෙකාසෙ රණය සමග එකඟ ෙනා වන ඕනෑ ම පාශවයකට ආම  

වවථා අකරණය/ෙඨාකරණෙ ආම වවථා  මලට 

අයාචනය  ඉප කළ හැ  ෙ. පළා පාලන ආයතනවලට තමෙ කට 

සඳහා, රජෙ අ මටමවලට යටව, රජෙ ඉඩ ලබා ගත හැ ෙ.  

ජාක ඉඩ ෙකාසෙ සංය ෙමෙ ය ය. 

අ. ය ම ධාන අමාතව  

ආ. ඉඩ, වාමාග, මහවැ හා නාගක සංවධනය යන ෂයය භාර 

ඇමව 

ඇ. ඉඩ හා ඉඩ සංවධනයට අදාළ අමාතංශවල ධා, ල බලෙය 

ප සාමාකය ෙලස 
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ඈ. ංහල, ෙදමළ.  හා මලයහ (කරට) ෙදමළ ජනයා ෙය ජනය 

මට ආම වවථා මඩලෙ ෙශ මත ජනාප  ප 

කරන  සාමාකය හතර ෙදෙන . 

2) කක සාමාකය ෙදෙදෙන ෙය ජනා කෙ පහත ප ෙ.40 

පළාතක රජෙ ඉඩ ය එම පළාෙ  සපාදක හා ධායක ආයතන, 

කට කළ  ෂයය  ෙ. සංවෘත ලැෙ යම කර ඇ ඔෙ 

කාය ෙය යටතට එන ඕනෑ ම කටත  සඳහා තල ව භාතයට 

ගැම සඳහා  ඕනෑ ම ඉඩ කැබැල  දහ කරන ෙලස පළාෙ ධායකෙය 

ඉලා මට මධම රජයට අකාර බලය ෙ. සංවෘත ලැව යටතට එන 

ඕනෑ ම තල කටත  සඳහා  මධම රජයට භාතයට ගැමට  රජෙ 

ඉඩ මාණය  දහ ම පළා ධායකෙ වගම  ෙ. 

මධම රජයට ය පළාතක ඕනෑ ම ආයතනය  ෙහ  වවසාය  මට  

අවශ  ට එම පළාෙ එවැ ආයතනය  ෙහ  වවසාය  ෙ 

ෙය ගතාව බඳ ව අදාළ පළා ධායකය සමග සාකඡා ම මධම රජෙ 

වගම  ෙ. අදාළ පළාෙ ධායකය සමග  සාකඡා කර සහෙය  හා 

එකඟව යාවය  ෙතාරව  ආයතන ෙහ  වවසාය මට  මධම රජය 

යවර ෙනා ගත ය. 

තම  ෙශය ළ රජෙ ඉඩ  භාතයට ගැෙ වන ආවරණය, අත 

පරපරා සාධාරණතාව, කෘකාක රසර බව, ඉඩ කැබ ම, ඉඩ අ 

බව ආය සැල ලට ග උත උපෙය කරණ භාතය සබධෙය 

රාජ ඉඩ ෙකාසෙම   කර ඇ  ප උපෙශ පළා ධායක 

 පැය  ෙ. 

රාජ ඉඩ භාත ෙකාසම, ෙ  ය හා පළාවල අෙ ෂා ෙය ජනය කරන 

අප ෂපාත සාමාකය ගණන  සමත ය  අතර  ෙමම ආයතනෙ 

වග හා බලතල සක කළ ෙ, එම පළාෙ ෙය තයාෙ එකඟවය  

ෙතාරව,  ෙමම ආයතනෙ රණය  එම පළාෙ යාමක කළ ෙනා හැ  

ආකාරයට. 

                                                           
40එස්. තවරාජා; එස්.ෙස ව මාර  
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vii පපළා රාජ ෙවය 

මහජනයාට ලබා ෙදන පළා හා පළා පාලන ෙවා ගැන අදාළ ලැවල 

සඳහ ය  අතර  මහජනයාට කාය ෂමව හා ඵලදා ෙලස  ෙවය 

මට  අදාළ ආවට  බලය ලබා ය ය. 

viii ෙ  ෙය පළාවලට බලයපැවම 

මධම රජය යටතට පැවෙරන ෂයය කට, පළා හා පළා පාලන 

මටෙ පපාලක ම යාමක මට බලය පැවමට මධම රජය 

බලගැය  ය. 

ix පසරය 

පළාව ද, ෙය තය ඇළ වන, ජාක පසර ෙකාසම  ථාත කළ 

ය. පසරය බඳ ජාක පය සක කර කාශයට ප මට 

ෙකාසමට බලය පැවෙර ඇත. ෙමම පවලට යටව පසරය පැව 

ෂයය  වන අතර සෑම ෂයයකම පසර අංග බඳ කට රජෙ අදාළ 

තරෙය ව ඇත. උදාහරණය  වශෙය වාස, පළා සභා ෂයය  වන 

අතර එ පසර අංශය බද ව පළා සභාව කට කර ඇත. අත-

පළා වාමාග, මධම රජෙ ෂයය  වන බැ එ පසර අංශය ගැන 

මධම රජය කට කර ඇත. 
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110 පෙදය 

                      පළා පාලනය 

 

10.1 ඉප කළ අදහ 

පළා පාලනය සබධෙය කවට ෙබාෙහ  ෙය ජනා හා අදහ ලැ. පළා පාලන 

ආයතන ශ ම ම ෙවෙව ෙප  අය ක වශෙය ඉලා ෙ ඩා 

පළා පාලන ඒකක  හා  වැ රවැ සහභාවය . පළා පාලන ආයතනව දැනට 

ෙකෙරන කටවලට වඩා වැ ෙදය  ජනතාව අෙ ෂා කරන බව අප ෙවත ඉප 

කළ අදහව පැහැව ම ෙප ෙය. තව ද, ාෙය මටෙ  ෙත රා ප කර 

ගනා ෙමම ෙය ත ආයතන මත ය  පාලනය   ඇ කළ හැ  යාණය  ද, 

ජනතාව අෙ ෂා කරන බව ෙප ෙය. ාෙය මටෙ කට බඳව ජා 

පාලනකරණය   ෙමම ජාතවාදය, සහභාවය, අතගතබව, පාරදෘශබව, 

ෙශථාව, සබල ගැම, අය හා රවැයෙ වයං-පාලනය යන ලධම  

මත පදන  ෙගව ාෙය සංවධනය  ද, ඔ අෙ ෂා කළහ. 

මහජනතාව අපට කාශ කළ අදහ අව අ ගණනාව  ෙ පාෙව, 

පළා සභා හා පළා පාලන ආයතන ඇ ධ ෙශපාලන ආයතනවලට මහජන 

ෙය තය ශාල සංඛාව  ෙත රා ප කර ෙගන ඇ න ජනතාවෙ එෙනදා 

කට හා  මටෙ  සංවධනය බඳ න හා ගැට ස නැත.  සෑම ාම 

ලධා ෙකාඨාසයක ම  සංවධනය හා මහජන ෙවා සැපෙ කට සඳහා  රජෙ 

ලධා  අටෙදෙන  න බව ද ඔ ෙපවා හ.  ෙමම ලධා සඳහා 

මහජන ද ශාල මාණය  වැය කරන න  ජනතාවෙ න හා  ගැන 

සණෙය සමට ඔට ෙනා හැ   ෙ. මහජන ෙවා සැපෙ ද නට 

ලැෙබන ෂණය, බලය අ ෙලස භාත ම, සප අපෙ යැම, පාරදෘශභාවය  

ෙනාමැ ම, මහජනයාට වගම  ෙනාමැ ම, වැය සඵලතාව වල ම, 

මහජනයා හා ගෙදකව සබධෙය  ෙනාම  වැ අවභාත  

සබධෙය ද, සැල ය  සංඛාව   අසාදය පළ කළහ. ෙමවැ තවය  ඇ 

ෙබෙ මහජන ගණනය සඳහා යාණය  ෙනාමැ ම හා තම ජනතාවෙ 

වාය යැ තන ලධාෙ ආකප ඇ  ලධාවා සංකෘය සා බව 
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ඔ යා යහ. තව අයෙ අදහස ෙ පළා පාලනෙ රවැ සහභාවය 

 ෙමම න සමහර   සඳා ගත හැ  බව. 

තව ෙබාෙහ  ෙදෙන  ෙපවා  කණ  ෙ  ෙබාෙහ  සංවධන වාපෘ හා 

වැඩසටහ අසාථකමට ෙහ  අෙ ත ඵල ලබා ගත ෙනා හැ  මට ෙ 

වෙ මහජන සහභාවය  සහ මහජනයාට වගම  නැ ම බව. තව ද, ෙමවැ 

වාපෘ, ෙ  ෙය ෙහ  බාර ආයතනව ආරභ කරෙ ෙශෙ ජනතාව සමග 

ම සාකඡාව  ෙතාරව.  ෙපා ජනතාවෙ එෙනදා තවලට බලපාන සංවධන 

වාපෘ/වැඩසටහ ආරභ කළ ෙ  මටෙ, ෙශෙ ජනතාවෙ  

සහභාවෙය බව ද, ඔ ෙපවා ෙය. අප ඉයට පැ සැල ය  

සංඛාව  සඳහ කෙ ජා හා ාය සංවධනය ෙවෙව ධ රජය ශාල ද 

මාණය  වැය කර ඇ න  අවසානෙ අෙ ත ඵල ලබා ෙද ෙවවට  ඒවා 

සා ෙවන න ඇ  බව. 

මහජනයා   ඉප කළ ෙත ක සමහර  පහත දැ ෙ. 

 රජෙ ය ම මටවල මහජන අදහ මම  සහ රවැ 

සහභාවය  ෙනාමැ ම 

 පළා පාලන ආයතනවල සාමාකය  අවංක ජනතා ෙය තය ෙනාව  

ෙකාාකව හා වාපාකය ම 

 ෙය අමාතංශ, පළා අමාතංශ හා පළා පාලන ආයතනවල ධ 

ෙ ලධා අතර සබධෙ යණය  ෙහ   යම 

සබකරණය  ෙනාමැම 

 පළා පාලන ලධා ෙශපාලකරණය ම 

 ඵලදා ෙලස යා මට පළා පාලන ආයතනවලට මාණව සප 

ෙනාමැ ම 

 නාගක සංවධන අකාය, ලංකා බල මඩලය, ජාක ජල 

සපාදන හා ජලපවාහන මඩලය ආය ම පළාපාලන ආයතනවල 

බලතල පවරා ගැම 

 මධගත වාපෘ යටෙ සංවධන වාපෘ යාමක ෙ  අදාළ 

අකා පලා පාලන ආයතනවල අදහ ලබා ෙනාගැම 
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 පළා පාලන මහජන ෙවා සැප යටතට ව ජනාවාස අය ෙනාවන 

අතර ව අංශෙ ජනතාවෙ එෙනදා කට බඳ පාලන බලය ඇෙ 

වවල කළමනාකරණයට පැව ඇත. ව ජනාවාස පළා පාලන මහජන 

ෙවා යටතට ෙගන ආ  අතර ව කළමනාකාවය, පළාපාලන 

ආයතනවල උපෙද හා මඟ ෙපම යටෙ කට කළ ය. 

 භාෂා ගණනාව  කථා කරන ජාව ඇ පළා පාලන ආයතනවලට, එම 

ජාව කථා කරන හා ඔට ෙ ගත හැ  භාෂාව  ෙවා 

සැපෙ කරතාවට ණ මට   ෙ. පළා පාලන ආයතන 

 ඵලදා හා කාය ෂම  ෙවය   ලබා ම සඳහා  ෙමම ගැටව 

සමට  භාෂා පය  ෙලස යාමක කළ  ෙ. 

 

110.1.1 මලයහ (ක රට) ෙදමළ ජාව හා සබධ ෙෂ ගැට හා න 

ෙ සබධෙය අදහ දැ  සැල ය  සංඛාව  ෙපවා ෙ වතමාන පළා 

පාලන මය,  ලංකාෙ ය ජාව සබධෙය සාධාරණාමකව හා   

සහගත ෙලස  යාමක ෙනාවන බව. ෙෂෙය ම ව අංශෙ මලයහ (ක රට) 

ෙදමළ ජනයා සබධෙය ෙමය  සත ෙ. මලයහ (ක රට) ෙදමළ ජනයාෙ 

ෙය තය ෙපවා ෙ පවන වල ඇ අපා සා  පළා පාලන 

ආයතනව සපයන ෙබාෙහ  ෙවා ඔට ලබා ගත ෙනාහැ  බව. රෙ  ක 

14ක රා  න  ව ජනයා  පහත දැ ෙවන  ෂණ ඉප කළ අතර  නව 

වවථාව සක ෙ ඒවා සැල ලට ගත ය. 

 ව අංශෙ මානව ජනාවාස, වතමාන පළා පාලන පධයට 

සණෙය  අතගත  නැත. 

 ව අංශෙ ඡදදායකය පළා පාලන ආයතනවලට සාමාකය ප 

ෙ   ඡදය  ෙදන න ඔට පළා පාලන ආයතනවල ෙවා 

ලබා ගැමට අය  නැත. පළා පාලන ආයතන, ව අංශෙ මානව 

ජනාවාස සලකෙ ගක ෙශ ෙලස. 

 ාෙය සභා මාණය කර ඇෙ (ජනගහණය ෙහ  ඉඩ මාණය 

වැ) ඒකාකාර ණායක මත ෙනාම සා ව අංශෙ වවන 

ජනයාට පළා පාලන ෙවා  ලබා ගත ෙනා හැ  ෙ වණතාව උ 
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ෙම  ෙවන ෙලස සැලමට භාජනය ෙව (උදා: වරඑය හා 

අඹගව ාෙය සභා). 

 නව පළා පාලන ෙරලා හා ජාතවා රණ ගැෙ යාවය 

ථාත ෙ ජනතා අලාෂ හා ඔෙ අවශතාවලට  චාර 

ද ව ෙවවට  ෙශපාලන මැහ  ෙ. 

 1987 අංක 15 දරණ ාෙය සභා පනෙ ඇ  අංශ පදන ෙත 

පාදන (උදා: 2(1), 33, 19(xiv), 19(xxii) හා 134(4)) ම ව 

ජනතාවට රාජ ෙවා ලබා ගැමට  බාධක පනවා ෙ. 

 පළා පාලන ආයතනව  ෙදමළ කථා කරන ජනතාවට  කාය ෂම 

ෙවය  ලබා ගැම අපහ මට තව ෙව  වෙ  ෙමම 

ආයතනවල ෙදමළ කථා කරන ලධා  ඟ ම. උ හා නැෙගනර 

පළාවල ංහල කථා කරන තරය  න ෙශව ද, ෙමයට 

සමාන නය  වාතා ය. 

 

110.1.2 ාම රාජ/ාම සභා/ගසභා සංකපය 

ාම රාජ/ාම සභා/ග සභා ආ ධ නව හවන ෙමම සංකපය ගැන 

අදහ දැ   මහජනයාෙ ෙපා අදහස ෙ හැ තා  පහළ මටමට එන ගමට  

ෙශපාලන බලය ලබා ය  බව. පළා පාලන ආකෘය  ෙලස යාමක කළ  

ෙමම ෙය ත ඒකකෙ නමට ‘‘ාම’ ෙහ  ‘ගම’ යන  ෙෂණ පද  ෙයාදා ෙගන ඇෙ 

ඒ ෙෙව. 

ග මටමට  ෙශපාලන බලය ලබා ම අවශව ඇෙ ග මටෙ පාලනෙ 

වලතා මග හරවා ගැමට, ජාතවා ෙශපාලන වහය ළ රවැයෙ සෘ 

සහභාවය සහක ම සඳහාය. 

ගැයෙ වන තවය වැ  ෙ  අරණ  ළඟා කර ගැම සඳහා රණ 

ගැෙ රවැයෙ යාකා සහභාවය ලබා ග  ග මටෙ කට 

කළමනාකරණය සඳහා වයං පාලන ආයතක යාණය  වවථාලව ථාත 

ම ෙය ත පධෙ අරණ ෙ. ෙමවැ නව ෙශපාලන වහය  අවශ  ඇෙ, 

ය මටවල ෙශපාලනඥ හා ලධාට බලය අවභාතා මට  ෙදන  
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ප ෂ ෙශපාලනෙ ඇ ෂණය හා ාෙය ෙශපාලනෙ දැ ය හැ  අතවා 

ෙශපාලකරණය හා ලධාවාදය සාය. 

තව ද, ාය ආකය ළ අසාධාරණ ෙවළඳ භාතය හා අතරමැයෙ රාකෑම 

ඉතා  ෙලස ද නට ලැෙ. සාමාන ගැයෙ  සමාජ ආක අවශතා  

ෙනාසලකා හ ගැ ආකය රා කෑමට ෙශපාලනඥ හා  එ   ෙ. 

ාය මටෙ ආක සංවධනය   ඇ වන ආකාරයට ෙසෟඛය, අධාපනය, 

වාහනය හා මාග සංවධනය වැ ෙවාව හා යතල පහක  ලබා ෙදන  

සංවධන වැඩසටහ  ාය මටෙ ආරභ ම හ හා කාන අවශතාව . 

ගැ ජනයාට ආක ලාභ මට ඔෙ පාදන වාහනය, ගබඩා ම හා සක 

ම වැ කර හා අපෙ යෑම අ කර ඔෙ පාදන  

ෙවෙළඳෙපාළකට  අෙල කළ හැ  ආකාරයට, ගම පදන කර ග ෙවළඳ මය  සක 

කළ ෙ. හත කමාත වැ ෙ මත පදන  සාදාක තය  ගත කර, 

පසරය ආර ෂා කර ග,  වනාතර හා ෙපා  යට ඇ ඉඩ වැ ාෙය 

සප ෙය ජනයට ග  ග වැයට ඔෙ ෙශ සංවධනය ෙ 

කටවල යාකා ෙලස යැමට වන. 

ෙ සා ාය මටෙ පාලනය හා ආක කට කළමනාකරණය වැ  ම 

  ාය ජනතාවෙ ආක සංවධනය, සමාජ සාධාරණවය හා යහපත ළඟා 

කර ගැම සඳහා ාය මටමට අථාත ෙලස ෙශපාලනය බලය ෙබදා හැම  

අතවශ ෙ. 

සංවධන දෘෙක ණයට අමතරව, පළා පාලනය සඳහා තව තකය  වෙ 

ෙය ජන ජාතවාදය භාතෙ අසාථක  ඇත යන. පාෙව හා 

අ ආයතනවලට රවැය  තම ෙය තය ප කර ගනා න 

මැවරණ අතර කාලෙ ඔ  නරඹන බවට ප ෙ. තම  ම ෙත රාග 

ෙය තයට මාණව බලපෑම  මට මහජනයාට හැ යාව  නැත. පාලනකරණය 

හා සංවධනය බඳ න සබධෙය  ඡදදායකයෙ අදහ ලබා ගැෙ 

යාණය  ෙනාමැ ෙහ  ඡදදායකය තමට ලබා  වරම ෙගන හැර ද ව 

ෙය තෙය  තමෙ තැ ප පාලනය  ෙගන ය.  
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ෙශපාලනඥ වග යන බවට ප ෙ  හැ යාව  රවැයට නැව ෙගා. 

පවන ෙශපාලන පධෙ ධාන අපාව  වෙ ඡදදායකය ලබා  වරම ඉ 

මට ෙත රා ප කරග ෙය තය අසම ට  ඔ ආප කැඳෙ 

හැ යාව  නැ ම. 

මහජනතාව ාම රාජ සංකපය ද ෙ ග මටෙ ෙශපාලනය, ප ෂ 

ෙශපාලනෙ ඉතා හාකර බලපෑෙම දහ කර ගැමට ලැෙබන අවථාව  ෙලස. 

ෙම ක සංධාන වහය වෙ ක ඒකකය වන ගම,  ග පය  ඇළ වන 

ාම ලධා ෙකාඨාසය, එවැ ෙකාඨාස ගණනාව   සමත වන ාම 

රාජය, යෙව. 

දැනට පවන ාෙය සභා හා/ෙහ  පළා සභා  ෙහ  අෙත ෙය ජනා කර ඇ 

  සභා හා අවසානෙ ජාක මටෙ සභාව  ෙහ  පාෙව සමග  රෙ  

ෙශපාලන වහයට ාම රාජය සබධ කරෙ ෙකෙ ද යන  ෙවන 

ආකාරයෙග  සංකප ගත කර ෙ. 

එවැ එ  දැ ම  අව ාම රාජය ද ෙ අ) ාෙය  ආ)   සහ ඇ) ජාක 

මටෙ  ෙශපාලන ආයතනව සමත වන තර නක වහය   පළා සභා  

ථාපනය ෙ මඟ  ෙලස. තව කප මතයකට අව  එය පවන පළා 

පාලන පධය ළ ජනතා සහභාවය වැ  ෙ මය  ෙ. ෙමය  

වෙ ගැයා ඡදදායකයා ෙලස, ගම ක ඒකකය ෙලස,  සලකන සෘ මැවරණ 

මය  ම. 

ාම රාජ සංකපය ගම ෙහ  ාය ෙශවලට මා ය  නැ බව  නාගක හා 

මහ නගර සභා වැ නාගක ෙශවලට,  එය ෙයාදා ගත හැ  බවට, තක කරන 

ල. 

110.1.3 ග මටෙ ජා සංධාන සාමාකයෙ ාම රාජය 

දැ යාමක ෙනාවන, එෙහ ට ෙපර ගයක අහදාබලන ලද,  ාෙම දය මඩල 

ආකාරයට, ාය මටෙ ජා සංධානවල නායකයෙග ාම රාජය සමත ය 

 ය යන එ  ෙය ජනාව .  ාෙම දය මඩල අසාථක ෙ ඒවාට අරද ලබා 

මට පාෙ මව  ෙප කළ බැ යැ පවසන ල. 
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ෙමම අදහෙ වඩා  අවාදය  වෙ පළා පාලන ෙකාඨාසවල ජනතා න 

ගැන කට මට  පළා පාලන පධය ළ  සමාජ ෙය තයෙග 

සැල රවැ ෙකාඨාස ක ම. ෙම  පදනම  ඇ ෙකාඨාස 

පධය  ළ ඇ ආයතන සබධ වන බැ  එය ර ජාතවාදෙ  ව  

ෙලස සැල ය හැ  ෙ. දැනටම සමහර   සමාජ කඩාය පළා පාලන ආයතන 

සමග කට කර පළා පාලන ගැට සබධෙය අදහ  මට  ෙමම 

මඩලවලට  ෂකය ෙලස සහභා ෙව. ෙකාඨාස මය යටෙ පවවන ඊළඟ 

පළා පාලන මැවරණය, ෙකාඨාස මත පදන  ජනතා ෙහ  රවැ ක හා 

සංධාන  ශ ම මට ලැෙබන අවථාව  ෙලස සැල ය හැ  යැ ද, ෙපවා ෙදන 

ල. 

ජාක ෙශපාලන කකාවකට හා යා මාගයකට රවැය සෘව හා යාකාව 

සබධ   රවැ කඩායවල ජනවා 8 වාපාරය මත පදනව හා  

ජාතවාදය යාමක ෙ  ජනතා සහභාවය  වැ මට සබධ 

අදහස  වෙ සෑම  කයක ම රවැ කඩාය සෑම. පාෙ 

මවෙ කාය සාධනය මත පදනව ඔ ආප කැඳෙ යාදාමය   ආරභ 

ෙ බලය සතව  ෙමම රවැ කඩාය  අ ෂණ හා ස ෂණ මටම , 

පවන ෙශපාලන වහය ළට වවථාලව අතගත කළ හැ  ෙ. 

110.1.4 අරකතාව බඳ ලධමය 

ාම රාජය ඇ මට ෙය ත ෙවනක සංකපගත ෙ අපට අරකතාව 

(subsidiarity)  බඳ ලධමය සහාය ෙව. 

ෙමම ල ධමයට අව ධාන තැන ලැෙබෙ පාලන ආයතනවල පහළ ම මටමට, 

(උදා. පළා පාලන ආයතනවලට) ෙමම ලධමෙය යෙවෙ “පළාපාලන 

ආයතනයට කළ හැ  ෙදය  ෙ න  එය පළා පාලන පධය ළ ෙබනට ඉඩ 

හැය ” බව. පළා සභා ෙහ  ඉ ඔබට ෙගන යා ෙ අ ක පම.  

ෙමම ලධමයට අව රජෙ ශාල ඒකකවලට ෙයා ෙනා කර ෙශෙ න ගැන 

කට ම සඳහා මාණව බලතල පයතෙ න රවැයට ලබා මට 

පාෙව කට කළ  ෙ. ෙකෙය වෙහා  ජාතවා  ජනතා නැ 
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රජයක හදවත ය ෙ ෙමම අරකතා ලධමය  ෙලස යාමක ම. 

ෙම ඛ අංගය ෙලස සැලෙකෙ ාම සභා සංකපය. 

ග ෙහ  ෙකාඨාස මටෙ ාම සභා අථාත හා ඵලදා මට පහත දැ ෙවන 

ෙය ජනා ඉප ෙක. ෙම පළවැන වෙ උනව  ද වන අංශ මත 

පදනව (ෙදකා ප ෂ ෙශපාලනය මත පදන ෙය තය ෙවවට) ෙත රාග 

ෙය තයෙග සමත  ආයතක වහය  මාණය ම. ෙමම අංශ වෙ 

(1) ආහාර පාදනය (ෙගාතැන, වර කට ආය), (2) තණය, (3) කාතාව, 

(4) කමාත හා ෙවා (අධාපනය, යතල පහක, ෙසෟඛය ආය), (5) සප 

(පසරය, සංකෘය, ආගම, ජා නායකය, වැය)  ආය. ෙදවැන වෙ 

රට රා  ඇ ෙමම ාය හා ෙකාඨාස මටෙ ඒකකවලට ඔෙ ඛතා 

අව ඔෙ කට කළමනාකරණය කර ගැමට, මධම රජය   සාධාරණ 

ද මාණය  ලබා ම. 

10.1.5 බබලය ෙබදාහැෙ ෙදවැ තරය ෙලස පළා පාලන ආයතන 

ෙ ෙකාටෙ සාකඡාවට බ වෙ  ාම සභා සංකපය. ෙමය රාජයකට වඩා 

සභාවක වපය ගනා බැ  අෙ අදහස ‘ාම සභා‘ යන පදය ෙ සඳහා වඩා 

ෙය ග බව. 

ාම රාජය බඳ වඩා බල සංකකරණය  යෙවෙ බලය පැවෙ ෙදවන 

තරය ය ෙ  පළා පාලන ආයතන බව. පළවැ තරය වෙ පළා 

සභා. (අ) ාෙය ජාතවාදය, (ආ) ාෙය සංවධනය,  (ඇ) පාලනෙ රවැ 

සහභාවය, (ඈ) අතගත ජාතවාදය  ආය සබධෙය කට කළ හැ  

ආයතන බවට ඒවා ප මට  පළා පාලන ආයතනවල කායභාරය, බලතල හා 

කායය  කළ  ෙ. 

ෙමම පණාමනය සාථක කර ගැමට  ාෙය සභා මටමට පහ ඇ පළා 

පාලනෙ ඩා ම ඒකක ෙකෙර අවධානය ෙයා කළ  ෙ. ෙමම කායය සඳහා 

 රාෙය සභා ශාල වැ බැ ‘ාම සභා‘ න හවන ඩා ඒකක  ය 

ය. ාම සභාවල සංය, බලතල හා කායය රණය ෙ  ඉයා 

‘පංචයා රා‘ මෙය ආභාෂය  ලබා ගත හැ  ෙ. ෙමම ඒකකවලට පළා 

සභාව වානව කට මට හැ  වන ෙ ෙම ම ඒවාෙ ල වාකාරය  
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සහක ම සඳහා, මධම රජය, ාම සභාවලට අරද ලබා ය ය. පළා 

පාලනෙ ෙමම ආයතන ෙදක අතර සබධය පවවා ගැමට ෙමම ද පළා සභා 

හරහා ාම සභාවට ෙයා කළ හැ  න, ඒවා ාම සභාවලට ලැෙබන බව සහක 

ෙ බල යණය  ම අවශ ෙ. දැ පළා පාලන ආයතන පවෙ පළා 

සභාෙ ෙහ  මහ ඇමෙ කණාව මතය. ෙබාෙහ  අවථාව පළා පාලන 

ආයතනවලට ලැය  අරද ඔට ලබාෙදන බව  ෙනා ෙපෙ. පළා සභා ෙමම 

අරද, පළා පාලන ආයතනය පාලනය ෙ මය  ෙලස ද, ෙයාදා ග. 

කාතාව, ාෙය තරය (ජනවාක හා සමාය), තණය හා ප 

ෙවෙව පංව  ෙව ෙම ාෙය පාලනෙ ඔෙ අවාය ෙය ජනය  

ඇ වන ආකාරයට ාම සභා මය සැල කළ ය. ාෙම දය මඩල මෙ  

 ආකාරයට ගෙ , බලය ඇ ප ෂෙ ෙය තය හා ෙශපාලන තැකව  

ාම සභාෙ බලය අලා ගැම වැළැ ම සඳහා  ෙමය ඉතා වැදග ෙ. 

110.1.6 ාම සභා හා අරකතා ල ධමෙය ඔබට ය අවාජ රවැ 

ජාතවාදය  ම 

සෘ සහභාව ජාතවාදය    කරන ාෙය මටෙ රවැයට  ජාක 

මටෙ ෙශපාලනෙ  සෘ හා යාකා  කාය භාරය   ඉ කළ හැ   ෙශපාලන 

වහය   සංකපගත ෙම  ාම සභා හා අරක ලධමෙය ඔබට යන  

ජාතවාදය බඳ අදහස  ඉප කරන ල.  වම ෙය ජන ජාතවා 

වහය ගැන මහජනයා  නැ ධ ගැටවලට ෙය ත මය ර  ව ඇත. ඡද 

දායකයට වගමට ෙය ජන ජාතවාදය අසම ෙ ගැටව ෙ ම සාථක 

ෙලස සෙඳ ඇත. 

රජෙ ය මටවලට  ප  රවැ ෙය තය ආප කැඳෙ බලය සතව ඒ 

ම ජාතාය සංවරණ සහ ලන මය  යාමක ව ඇත. එය ජාක මටම 

ද වා ඉහළට යන මඩල මාලාවකට ෙය තය ප ෙකෙරන මය  බැ 

රවැයෙ සෘ සහභාවය තහ ෙකෙරන සධාන මණඩල පධය . ජාක 

මටෙ ධ සමාජ වගවල ෙය ජනය ද, ෙම සහක ෙකෙ. එය,  ජාක 

මටෙ ෙශපාලනෙ ෙපා යහපත බද ව සාකඡා ෙකෙරන, නගර/ග මටෙ 

රවැයට වැර සහභා මට ඉඩ සලසන,  මධම/පළා /ාෙය ආ ධ 
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තර  සබධ කරන,  පාලන වහය . ෙම ධාන ණායක වෙ  ‘ආප 

කැඳෙ අය’ හා ඩා හා හවා ගත හැ   ආයතන. 

ඡද ෙකාඨාසය ඉතා ඩාවට තබා ගැෙම (100 ෙදෙන  පමණ) ෙය තයා ආප 

කැඳම පහ වන අතර  ෙමෙ ප කර ගනා මඩල ද, ඩාවට තබා ගැෙම 

(ෙය තය 100කට ෙනාවැ) ඔ අතර අථාත අත යාකාවය  ගැන 

සහක ය හැ  ෙ. ෙම අෙ ෂා කරෙ ඡදදායකය 100  පමණ ඇ 

‘ෙකාඨාස‘ න ක ඒකකව සමත වන තර නක පාලන වහය . ෙම 

පළවැ මටම පළා පාලන ආයතනය වන අතර එය ඡදදායකය 10,000  

ෙය ජනය කරන ෙකාඨාස ෙය තය 100  පමණ සමත ෙ. ෙදවැ මටම 

වන පළා ආව, ඡදදායකය යනය  ෙය ජනය කරන පළා පාලන ම 

100  පමණ සමත ව ඇත. ජාක රජය ෙය තය 60 ෙදෙනෙග සමත 

ව ඇත. ෙම 30 ෙදෙන  එ  පළා සභාව   ෂ වශෙය ෙදෙදෙන 

බැ පළා සභා ම ෙග ෙත රා ගනා අතර අෙන  30 ෙදනා  ධ කඩාය 

ෙය ජනය මට  ජාක පදනම  ෙත රා ග ඇත. ෙමම කඩාය වෙ 

ෙගා, කාක ෙවකය, ව කකව, වරය, ෙවා කමාතවල ෙවකය, 

වදාල ෂය, ව, පාස ව, ෛවදව, ඉෙව, වා 

දාඥ, දාඥ,  කමාතකව, මධම මාණෙ කමාතකව,  

ශාල කමාතකව, ෙවළ,  බැංකව වැ ෙවන වවසායකය ආ 

ෙකාටය. ෙ අව 60 ෙදෙනෙග  සමත ජාක මඩලෙ අවම වශෙය 15  

(උපම වශෙය 45 ) කාතාව ව ඇත. 

ට සභාප ෙකෙන  ෙත රා ප කර ගනා  ජාක සභාව පාලනෙ ධාන අංශ 

ෙය ජනය කරන උප ක 12කට  ෙබය ය. ෙමම අංශ වෙ ආර ෂක හා 

ෙශ කට, ද, ෙසෟඛ, අධාපනය, ආහාර හා කෘකමය, අකරණ, පපාලනය 

හා ය බලාමක ම, කමාත ආය. සෑම උප කව  ම සභාප ෙකෙන  

ප කර ගත ෙ. ෙමම සභාපවෙ කව අමාත මඩලය ෙලස කට 

කරන අතර ඔ අත ෙකෙන  අගමැ ෙලස ෙත රා ගත ය. ෙය ත වහෙ 

සෑම පපාලන මටමකම බලතල හා වග  පයතෙ ට ෙ  යට  මධගත 

ෙකෙ. සැම මටමක ම ආප කැඳෙ බලය ඇ අතර ය ම ආයතනවල ල 

කාලය යම ෙකෙ. ය මැවරණ අ හතරකට වර   එකඟ  මාසයක 
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පැවැෙව ඇත. වවර මැවරණ පැවැෙම ඇ වන අ හා යද ෙ සා 

අවම කර ගැමට හැ  ව ඇත. 

ඉහත සඳහ ආකාරයට අපෙ ෙශපාලන  ආයතන -වහගත ෙම රෙ 

ෙශපාලන කටවලට රවැයට යාකා ෙලස සහභා මට ඉඩ සලසා ම අ, 

ෙය ජන ජාතවාදෙ අසාථකවයට යම  ලැෙබ ඇත. ෙකෙ ෙවත එවැ 

රාජ මය   ම සඳහා රවැය අතර උනතකා  සමාජ පකාපක 

ව  අවශ ෙ. ෙමය සැල ලට ග පහත සඳහ  ෙශ ඉප කර. 

10.2   ෙශ 

 පහත දැ ෙවන ආකාරයට අ කප ෙශ ෙදක  ෙය ජනා කර. 

1. දැනට පවන මහනගර සභා, නගර සභා හා ාෙය සභාවලට අමතරව, 

අ කට අතර තම ෙපෙදෙ සංවධන කටවලට සබධ මට, ග 

මටෙ ාය ජන සභාව   (ාම රාජය ) ම. පළා පාලන 

ආයතනවල කටවල උපෙශක හා අ ෂණ කාය භාරය  ඉ මට 

ෙමම ාය ජනසභාවලට  බලය ය  ය.  ෙමම ාය ජන සභා, අදාළ 

පළා පාලන ෙශ ළ මහජන උපෙශන ආයතන ෙලස සැලෙක ඇත. 

 

වවල මානව ජනාවාස ද,  ග පධෙ ෙකාටස  ෙලස කාශයට ප කළ 

 අතර ඒවා ාය ජන සභා, ාෙය සභා, නගර සභා හා මහනගර 

සභාවල ෙකාටස  ෙලස සැල ය ය. 

 

එම ෙශවල ජනතාවෙ යහපත සඳහා කට මට, පපාලනමය 

වශෙය සබකරණය මට  ාය ජන සභා, ාෙය සභා, නගර 

සභා හා මහනගර සභා වලට බලය පැවය ය. 

 

2. දැනට ඇ ාෙය සභා ෙමම කායය සඳහා ශාල වැ බැ දැනට ඇ 

නාගක සභා හා මහනගර සභාවලට අමතරව ග සභා හා  නගර සභා 

ථාත කළ ය.  
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වවල මානව ජනාවාස ග පධෙ ෙකාටස  ෙලස කාශ කර  ග සභා, 

 නගර සභා, නාගක සභා හා මහනගර සභාවල ෙකාටස   ම ෙශ 

ෙකෙ.  

 

එම ෙශවල ජනතාවෙ යහපත සඳහා කට මට, පපාලනමය 

වශෙය සබකරණය මට  ාය ජන සභා, ාෙය සභා, නගර 

සභා හා මහනගර සභා වලට බලය පැවම ෙශ ෙකෙ. 
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111 පෙදය 

රාජ පෙ යාමක ලධම 

11.1 ඉප කළ අදහ 

බධතාව, උෙ ෂාව හා සමාජ සාධාරණවෙ ලධම මත පදන  සමාජය  

ථාත ෙම ලා රජෙ ය ආයතන රාජ පෙ යාමක ලධම අව 

කට කළ ය යන මතය මහජනයාෙග ඉප ය. 

පහත දැ ෙවන ආකාරයට යාමක ල ධම බඳ මහජන ෙය ජනෙ  හරය ෙ  

සමාජ සංයාව, ඒවාෙ අත සබධතා සත වාභාක හා මානව පසරය, 

අපරාධ හා ඒවා වැළැ ම හා ජාතතර සබඳතා යන ක. 

මානව ධවෙ සාමාන ල ෂණය  ෙලස ආබාත බව බඳ ලධමය  

ආ මවවථාවට ඇළ කළ  යැ ද, ඉම  ඉප ය.  

ජාතතර වහයට මානව ක රාව ළ  ලංකාෙ කැපම, යාමක ල 

ධමය  ෙලස ෙෂෙය සඳහ කළ  යැ ද,  ෙය ජනා කරන ල. 

11.2  ෙශ 

පහත දැ ෙවන ෙශ සබධෙය ක සාමාකෙය  ඒකමකව එකඟ හ. 

1. ෙම ඇළ වන රාජ පෙ යාමක ලධම  රෙ පාලනය සඳහා 

ක වන අතර  සාධාරණ, ජාතවා හා දහ සමාජය   ථාත ම 

සඳහා ඒවා අගමනය ම රාජෙ වගම  ෙව.  රජෙ ය ම ආයතන, 

ජාක, පළා හා පළා පාලන මටෙ ය රාජ ලධා හා ය 

ගල කවෙර ෙහ     ෙමම යාමක ලධම පහත සදහ 

කටවල අගමනය කළ  ෙ. 

 

අ. ෙමම වවථාව භාත ම ෙහ  වරණය ම 

ආ. ඕනෑම ය  පැනම, භාත මෙහ  වරණය ම ෙහ  

ඇ. රාජ ප රණ ගැම ෙහ  යාමක කරන ඕනෑම ෙටක  
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111.2.1  යාමක ලධම 

1.  ලංකාෙ ජාතවා සමාජවා රජය  ථාත මට රජය සහක  ඇ 

අතර  එ අර අතර පහත දැ ෙවන ක අඩං ය ය. 

 

අ)  ය ගලයෙ ක අවාක හා දහස ණ ෙලස සා ෂා 

ම; 

ආ)  ජාක තෙ ය ම ආයතනවලට මඟ ෙපවන (සමාය, ආක හා 

ෙශපාලන)සාධාරණවය  සත සමාජ මය   ඵලදා ෙලස  ථාත 

කර හා ආර ෂා කර ජනතාවෙ බ සාධනය වධනය ම; 

ඇ) මාණව ආහාර, ඇ පැල හා වාස, රසර ෙලස වන තවය  

ම, ෙකය සහ සමාජ හා සංකෘක අවථාව  ණ 

දනය ඇව ය රවැයට හා ඔෙ පවලට  මාණව 

වන තවය  සා ෂා කර ගැම; 

ඈ)  රාජය, අතගත සෙම ධාක හා රසර සංවධනය  වධනය කළ 

ය; 

ඉ) ෙපා යහපතට ෙහාඳම ෙවය වන ආකාරයට ය වාභාක හා 

වමය සප  හා සමාජ පාදන සාධාරණ ෙලස ෙබ යා ය; 

ඊ) ෙෂෙයම කෘකමෙ, සව පාලනෙ හා වර කමාතෙ 

සාදාක ආහාර පාදන අංශ, රාජය, සපකාර හා ගක 

වවසාය ෙම ම ගල වවසායකය  අතර ෙබ යන  පාදනය, 

ෙබදා හැෙ හා වමා ම සත සාධාරණ සමාජ මය  ථාත 

ම; 

උ) ජනතාවෙ සදාචාර හා සංකෘක තවය   ම හා මානව 

යවෙ  ණ සංවධනය සහ 

ඌ) අසා ෂරතාව සණෙය ර ම හා ය ගලයට සෑම 

මටමකම  අධාපනය ලැමට ඇ සාව හා සමාන අය තහ 

ම. 
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2.  රාජය   ලංකාෙ වානවය, ෛවභාවය, ඒයවය හා ෙභෟක 

අඛඩතාව ආය ආර ෂා කළ ය. 

3. මධගත ෙම හා  ජාක තෙ හා රජෙ සෑම මටමක ම 

මහජනතාවට සහභා මට හැ  තර අවථා සලසා ෙම, රජෙ ජාතය 

වහය හා  ජනතාවෙ ජාතාක අ  මට, ශ ම මට  

රාජය යා කළ  ය. 

4. බධ ල ෂණ පවවා ග, ධවය ආර ෂා කර ය ජනවාක, 

ආගක හා සමාජ කඩාය අතර සංයාව හා සාමකා සහවනය  සහක 

ම රාජෙ වගම ෙව.  වාක, ආගක, භාෂා කඩාය හා අ 

කඩාය ද, ඇ  ලාං ක ජනතාෙ ය ෙකාට අතර  සහෙය තාව හා 

අෙන න වාසය  වධනය කර,  ජාක සමය ශ ම මට 

රාජය කට කළ ය. ෙවන ෙලස සැලම හා සාවද ව චය  

දැමට, ඉගැම, අධාපනය හා ෙතාර යන අංශවල ඵලදා යවර ගත 

ය. 

5. රාජය ය රවැයට සමාන අවථා සහක කළ ය. 

6. බරපතල අපරාධවලට වැරකව  අය හැර, ජාය, ජනවාකවය, ලය, 

පංය, ආගම, භාෂාව, වාස, ංකවය, ංක නැව හා අනනතා, 

ෛවවාක තවය, මානක හා ශාක බලතා, ෙශපාලන මත ෙහ   

සබධතා, වෘය, රාජයට ධව කැර ගැ ඇ අත හැ යනා 

ව  පදන කර ෙගන ම ගලෙයට ෙහ  සහයකට ෙවන ෙලස ෙනා 

සැල ය ය.   ෂ භාවය සහ ංකවය බඳ බධ නැව  

සත ගලය ඇ ය අනාර ත කඩායවලට  යත ආර ෂාව ලබා 

ම  රාජෙ වගම  ෙව. 

7. රජෙ , යා හා පවල බලපෑමට ල   අය ෙහ  ධාන ධාරාෙව 

ෙව කර ෙහ  ෙකා කර ඇ අයට, ඔෙ අනාගත ව හා  අවෘය 

ෙවෙව  ෙෂ  ධාන සැලය ය. 
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8. ග ධ ක අවාක සමග අල වන, ජාවෙ චාාල 

අ ආර ෂා ම සහක කළ ය.41  

9. කවරණය පතනෙ, සරණාගතයෙ, රට  නැ ගලයෙ හා  

ෙකයෙ ක අ ෙගන ආර ෂා කරන බවට රාජය සහක ය 

ය. 

10. උසාය , චය සභාව , මශන ෙකාසම , ෙපා ථානය , 

බධනාගාරය  වැ ථානවල  දහ ෛනක ෙය ජනයකට සැම 

ගලෙයට ම අය   ඇ බව සහක මට රාජය ය සාධාරණ 

යවර ගත ය. 

11. ආක හා සමාජ වරසාද හා අසමානතා  ෙමම  ගලෙය   ෙහ  

රාජය  ගලෙය  රාකෑම ර මට රාජය යා කළ ය. 

 

12. ආක පධෙ යාකාවෙ ඵලය  ෙලස ෙපා අනථය  වන 

ආකාරයට ධනය ෙහ  පාදන මාග ඒකරා ම   ෙනාවන බවට රාජය 

සහක ය ය. 

 

13. ජාක ෙවා, පළා සභා ෙහ  පළා පාලන ආයතන  ෙශපාලන ෙහ  

ෙවන ප ෂපාවය  ෙතාරව රවැයට අව ය ෙපා බ සාධනය හා 

ආධාර ෙවා පවවා ග, රාජය සමාජ ර තතාව හා බ සාධනය 

තහ කළ  අතර ඒවා යාමක ම සඳහා  අවශ අරද ලබා ය 

ය. 

 

14. ෙවළදෙපාෙ ආපතය ස ගක අංශයට යට කර ගැමට ඉඩ ෙනා 

දහ අධාපනය, දහ ෙසෟඛය හා ෙපා වාහන ෙවා මහජන ෙවා ෙලස 

පවවා ගත ය. 

 

                                                           
41 ෙ 43 වන පාද සටහන බලන 
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15. රවැයෙ සමාය, සංකෘක හා ෙශපාලන අ සහක ම.  බව 

නැ මට සමාජ සාධාරණවය වධනය ම, ඉඩ, ජලය, වනාතර, 

ඛජ සප, වාස, අධාපනය, භාෂාව, කෘකමය, ෙසෟඛය  සහ අ 

සාක කට බඳ ම රාජ ප සක ෙම ජනතාවෙ 

ආක අ සහක ම ආය රාජෙ වගම ෙ. 

 

16. ජනතාවෙ භාෂා හා සංකෘ   කර ගැමට  රජය සහාය ය ය. 

 

17. ය ම ආගක වාස දරන ජනයාට ආගක ල ධම යථාථය  කර ගැම 

සඳහා අවශ ආක හා සමාජ පසරය   රජය  මාණය කළ ය. 

 

18. පල, සමාජෙ ක ඒකකය ෙලස රාජය  ෙගන එය ආර ෂා කළ 

ය. 

 

19. ආබාත ගලය මෂවෙ හා මානව ධවෙ ෙකාටස  ෙලස ෙගන 

ෙගෟරව කළ ය. මානව හා වාභාක වසන ඇ හ හා අවදාන සහගත 

තවය ගැන රාජෙ සෑම තරයකම පවන සෙදන මාධ   

ආබාත ගලයට එවැ තවය ගැන දැ ෙදන බවට රජය සහක ය 

 අතර අෙන ගල හා සමාන පදනම  මත ඔෙ ආර ෂාව 

තහ මට ෙෂ යවර ගත ය. 

 

20. ළමෙ හා තණ තයෙ/තණ ජනයාෙ  කාක, මානක, 

සදාචාරාමක, ආගක හා සමාය සංවධනය සහක මට, ඔ රා 

කෑෙම හා ෙවන ෙලස සැලෙම ආර ෂා මට, රාජය අවධානය  

කට කළ ය. 

 

21. රජය  ෙජඨ රවැයෙ ෙෂ කවරණය හා ආර ෂාව වධනය 

කළ ය. 
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22. ජාතතර වලට අලව ජාෙ යහපත සඳහා පෘ සප හා වක, 

ස හා ශාක, ජල සප, ආය ඇ  පසරය  රාජය  ආර ෂා කර 

සංර ෂණය කර වැ  කළ ය. ජාතතර වලට අලව අවම 

වනගහණය   පවවා ගැම, හත වා ෙම චන අ මට යවර 

ගැම, රාජෙ වග ෙ. 

 

23. වෙන පායකට ඇ අය ඇ සංවධන කටවල බලපෑමට ල  වන 

ජාව හා ගලයෙ අ ආර ෂා කර, පසරය ෙකන හා ෂණය 

අවම වන ආකාරයට, සංවධන කට  වන බවට රාජය සහක කළ ය. 

 

24. ජාක පය  ෙයල ම ම පාදන ආකයකට ඛවය 

ෙද  ජාක කමාත වධනය කළ ය. 

 

25.  වගාවට සබධ වන රටාවට අව ාය කෘකමායට සහාය  ආර ෂා 

කළ  ෙ. 

 

26. ජනතාවෙ ෙප ෂණ මටම හා වන මටම  ඉහළ නැංම  හා මහජන ෙසෟඛය  

 ම  රාජෙ ක වගම  ෙව. 

 

27. පාෙවට ඉප කරන ෙය ජනාව  ම අමැය ලබා ගැෙම ෙතාර 

ව  ම රාජ ආයතනය  ෙහ  රාජ ආයතනයක ෙකාට ෙහ  ම රාජ 

වකම  ෙහ   ම ෙහ  ගකරණය ෙනා කළ . 

 

28. අදාළ ජාතතර ඥට අල තල යා මාගය  ෙතාර ව 

ෙවෙ ඉඩ අය අ ෙනා කරන බවට රජය වග බලා ගත ය. 

සංවධන කට සඳහා ඉඩ අප කර ගැෙ   එවැ අප 

කරගැමකට ෙපාරව ඉඩ යට යත ව ෙගය ය. 
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29. ෙවළඳෙපාළ හා රාජ පධවලට කපය  ෙලස සපකාර මය රජය ගත 

 අතර  සපකාර වාපාරය චත මට කට කර සපකාරවල 

කළමනාකරණයට ෙශපාලනය මැහ ම  වැළැ මට කට කළ ය. 

 

30. වැඩෙපාෙ ක අ බඳ ජාතතර කක සංධානෙ ඥවල 

සඳහ කක අවාක  රජය ආර ෂා කළ ය. 

 

31. ආක රාකෑම ඇ ය ආකාරෙ රාකෑව රවැය ආර ෂා මට  

රාජය ය යවර ගත ය. 

 

32. ෂ හා  යන ෙදෙකාටසට ම සමාන වැඩ සඳහා සමාන ෙම ම  අවම 

ෙතනය  සහක ෙම  මාණව වෙන පාය   සලසා ගැමට  රජය 

එ රවැයට සහාය ය ය. 

 

33.  ලාං ක සංමක ෙවකයට  ලබා  ඇ අවාක ඔ ෙශ රටක 

ය ද, ආර ෂා මට  මාණව  කවරණ  සැපමට රජය කට කළ 

ය. 

 

34. ඨ මෂ වාහනජාවාරමට ෙගා  අයට මාණව ආර ෂාව සපය 

සංධානාමක අත ජාක අපරාධ වැළ මට රජය  මාණව යවර 

ගත  ෙ.  

 

35. අල, ෂණය හා අපරාධ, ඨ මෂ වාහන ජාවාරම, වහ මය සහ ම 

ව පහරණය ර මට රජය යා කළ ය. 

 

36. ෙෂෙයම කාක හා  මානක බලතා ඇ අයට හා කාතාව හා ළමට 

එෙර  බරපතළ අපරාධ සබධෙය හැර අ ය ම දව වරදට 

සමාපාක හා  ෙශ ධක  දව වන බවට රාජය වග බලා ගත  ය. 
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37. රාජය, ජාතතර සාමය, ආර ෂාව හා සහෙය ගය වධනය කර, 

සාධාරණ අතජාක ආක හා සමාය මය  ථාත මට සහාය ෙද 

ජාතතර ය ෙප ෂණය කර එයට ග කළ ය. 

38. ජනතාවෙ ෛවවය තහ ම සඳහා  ලංකාව අස මට අෙ ෂා 

කරන ය ම ආක ස හා ඥ අමත මට ෙපර පාෙෙ 

අමැය ලබාගැම අවාය වන යාදාමය  රජය යාකළ ය. 

 

39. සංකෘක, සමාජ, ආක හා තා ෂක වමා සමග  ය ම ජා සමග 

 සබඳතා පවවා ගැම රජය  තහ කළ ය. 

 

40. ආක, සමාය, සංකෘක,  හා ෙශපාලන  අ බඳ ජාතතර 

වල එකඟ  ඇ ආකාරයට  රජය යා කළ ය.  ෙම ෙෂෙයම 

කාතාවෙ, ළමෙ  හා බලතා සත ගලයෙ  මානව ක 

වැදග ෙ. 

 

41. රජය අස කළ ජාතතර ඥ, ස හා  ඒවා අස ෙම  

අද  ළ ගත මට  සහක ම  රාජෙ වගම  ෙව. 

111.2.2   රාජෙ සහ එ ලධාෙ ක වග 

42. රජෙ,  රජෙ ය ආයතනවල  හා ෙය තය/ලධාෙ  ක වගම 

වෙ  රෙ ක හා උතතර ය ෙලස ආම වවථාව ගැම 

හා  එ පාදන පැමය. 

 

43. සෘ ව ෙහ  වව  රෙ ජනවග ජාවාදය  මන ආකාරය  ෙහ  වධනය 

ෙම වැළම රාජෙ ක වගම  ෙව. ඒ ෙවවට රජය වධනය 

කළ ෙ  ඉතා ධ ආගක හා අනාගක ලධම මත පදන   

ජාකවාදය හා රවැ ෙශමාමකවය, ක මානව ක හා වෙශ 

වාදය. 
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44. ෙපා ලධා ඇ ය ම රාජ ලධාෙ ක වගම  වෙ 

රවැයට ෙවය ම, ඔට ආචාර  ම, ඉහළ ම වෘය   

පවවා ගැම, අයථා අහය, ඥා සංහ හා මන ආකාරයක ෙහ  ල 

ෙහ  ෙවන ෙනාපනකව වැළමය. 

11.2.3  රවැයෙ ක වග 

45. අ හා දහස යාමක ම හා   ම,  වග හා බැව  ෙව 

කළ ෙනාහැ  වන ෙහ පහත දැ ෙවන ක  ලංකාෙ ව වන  ය ම 

ගලයෙ වග  ෙ. 

අ) ආම වවථාව හා ය ක ගැම හා ආර ෂා ම 

ආ) ජාක අෙ ෂාවට අහය දැ ම හා ජාක එ ස බව ෙප ෂණය 

ම 

ඇ) මහජන ෙපළ සංර ෂණය කර ආර ෂා ම හා ෙපා ෙපළ අවභාතය 

හා අපෙ යැමට ධව යා ම 

ඈ) අ අයෙ අ හා දහසට ග ම 

ඉ) පසරය ආර ෂා ම හා එ ෙපාෙහාස බව, සප  සංර ෂණය 

ම 

 

46. ෛව කාශනව වැළම,සමාජ අසමයට ෙ වන ෙහ  සමාජ කැළමකට 

ෙ වන කාශ ෙම වැළම, ය ම රවැයෙ ක වගම  ෙ. 

යාමක ල ධම,  ම යා කළ හැ  ෙ බවට ප කළ  ය ඉතා 

බල ඉ . කව ෙමම අදහසට  අෙ ව, ෙමම ෙකාටෙ අඩං 

ලධම සබධෙය  ඉයා වවථාෙ ඇ පාදන  ෙශ මට 

එකඟ හ. 

 

47. ෙමම පෙදෙ අඩං පාදන  ම උසායක ෙහ  අකරණයක බලාමක 

කළ හැ  ෙනාෙ. 

 

 



84 
 

112 පෙදය 

ක අවාක 

12.1  ඉප කළ අදහ 

සමතය  වශෙය ග කළ  ක අවාක (ෙශපාලන, , සමාය, 

සංකෘක හා ආක අවාක) හා කඩාය අවාක ගැන  අදහ ඉප 

කළ  ය ෙදනා ම ඒකමකව ඉලා ෙ ක අවාක පෙද ශ ම 

ම,  ම, ෙම ම ආ මවවථා පාදන  වඩා ෙහා යාමක 

මය. ආ ම වවථාෙ මානව ක බඳ පෙදය  ම 

ජාතකරණය ෙදසට තබන යවර  ෙලස සැල ය හැ . 1948 මානව ක 

බඳ ව කාශනෙය එදැ  පළ පරපරාෙ අවාකවලට අ 

වෙමානව අවාක ඥ එ  කර ගැෙම  ජාතතර වශෙය  

ෙබන වධනයට අලව අවාක  පනත   නව ආම වවථාෙ 

ඇළ කළ  යැ  කව ඉෙ අදහ දැ  ෙබාෙහ  ෙදෙන කාශ කෙළ ය.  

ලංකාව අස කර ඇ ජාතතර  හා ස අතර  හා ෙශපාලන 

අ බඳ ජාතතර ම,  හා ෙශපාලන අ බඳ ජාතතර 

ෙ වෙ ම, ආක, සමාජ හා සංකෘක අවාක බඳ 

ජාතතර ම ආය ෙව. ෙමම ජාතතර වල  තව ද වා ඇ  

අවාක, නව ආම වවථාෙ අවාක පනෙ  ය ය. 

ධ වය කාඩවලට අය කඩායද, වාක, භාෂා හා ආගක අනනතා, ංක 

අනනතා හා ෙෂ අවශතා මත පදන  කඩාය  ද, ෙය ජනා ගණනාව  

ඉප කරන ල. ඔෙ අනනතාව සා  ඔ තර ඩනයට හා රාකෑමට ල  

වන ෙහ  ෙමම කඩාය ෙෂ ගැම  හා ආර ෂාව  ඉලා යහ.  ෙම 

සමහර  බතර ෙශපාලනයට අ  ඇ  කලාය ෙහ  ාෙය මටවල  ධාන 

ජන කඩාය ළ න තර කඩාය ෙ. 

ාෙය මටවල තර/බතර ගකය ෙවන වන බව සඳහ කළ ය. 

උදාහරණය  වශෙය ජාක ජනවාක සංය ාෙය මටවල ෙවන ෙ.  

ෙම ෙවන ගකය යාමක ෙම නව තරය මාණය ෙ. ජනවාක 

සබඳතා සබධෙය පමණ  ෙනාව සමාජෙ හා ෙශපාලන මෙ ධ මටවල 
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ආගම, ලය, පය හා අ සමාජ සංකෘක  ෙවනක සබධෙය ද, 

බතරවා ෙශපාලනය ද නට ලැෙබන බව ගැම වැදග ෙ. අප ෙවත ෙය ජන 

ඉප කළ කාතා කඩාය, ල කඩාය, තර ජනවාක හා  ආගක 

කඩාය  ාෙය මටෙ ද ට ලැෙබන රා කෑම හා ආපතය තර කළහ. 

ෙ සා ාෙය අප කඩාය  ෙවන ෙලස සලක ලැමට භාජනය ය 

හැ  කඩායවල අවාක හා  ආර ෂාව සහක මට  යවර ගැම අවශ 

ෙ.  

අප කඩාය හා ඔෙ දෘවාදව  ගල දහස උලංඝනය ෙ 

අවදානම  ද, ෙ. ෙමය වඩා ම දැ ය හැ  වෙ ෙබාෙහ ට බලහකාරය සහ 

ආපතයෙයාදවා ආෙර පනය ම ම බලහකා ෙලස යාමක කරන සංකෘක 

අවාක බඳ සදභය ළය.  කව ඉෙ දැ  අදහව පැහැ ෙ 

ෙ අ ෙෂෙයම අනාර ත වෙ  කාතාව, තර ජනවාක කඩාය 

හා ආවා කඩාය බව. 

කව ඉෙ අදහ දැ  කඩාය අතර වරඑය, බල, මහවර, රනර, 

කෑගල, ෙමානරාගල, වයා, ෙනා හා ෙකාළඹ ව වන මලය හ (ක රට) ෙදමළ 

ජාකය, මැෙ ජාකය, බග ජාකය, මඩකලෙ පෘ කථා කරන බග 

ජාව, ෙමානරාගල, බල හා මඩකලෙ ආවා කඩාය, ෙත  කථා කරන 

ජාව, මලයා ජනයා, තලෙ ව වන අකා සභවය  සත ජාව හා 

තර ආගක කඩාය ද ය. ෙමම කඩාය  ඉප කළ අදහස ෙ  

භාෂාව, වන ම, භාතය ආ ඔෙ ෙත සංකෘක  අනනතා ගැම. 

ෙය ජ ආයතන සඳහා ෙෂ යවර හා අ ගණනාවක ෙනා සලකා හැම 

ෙවෙව ජානන යවරය ගනා ෙලස ද, ඔ ඉලා යහ. 

ෙබාෙහ  කඩාය  ඔෙ ෙත සංකෘක අනනතාව ගැම  හා 

ජානනයවරය සඳහාඉ ඉප කෙධ මටවල තම  ගලය සහ 

සහ වශෙය අසමාන  සැලවලට, බැහැර මට සහ ආකකරණයට  භාජනය 

වන බැ. ෙමය බතර සංකෘෙ ආපතෙ ඵලය  ය හැ .  බතර 

කඩාය රාජ අංශෙ ඛවය දරන බැ හා රණ ගැෙ තන ඔ  

දරන බැ  ෙපා ෙවා ලබා ගැෙ පවා ඔ ෙවන ෙලස සැලමට භාජනය වන 

බව ෙමම කඩාය යා යහ. ෙ සබධෙය අදහ දැ  මලයහ 
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(ක රට)ෙදමළ ජනයා  යා ෙ ඔ  වරඑය  කය ළ බල ෙලස 

ඒකරා  ය ෙවන ෙලස සලකන පළා පාලන පන හා ෙශපාලකරණය   

රාජ ෙවය සා ඔට මහජන ෙවා  ලබා ගැෙ අය අ  ඇ බව.42 

එම සා ෙෂ කඩායවල අවාක ආර ෂා ෙ අවශතාව ග,  

ලාං ක සමාජෙ  බධ අනනතා සැල ලට ග,  නව වවථාෙව ගල 

අවාක සහක ෙ ම ෙසායා ගැම අවශ ෙ. ධ මටවල ද නට 

ලැෙබන බතරවාදෙ අනර ෙගන  ඒ ගැන අවධානය ෙයා ම අවශ ෙ. 

ෙබාෙහ  ෙදෙන   යා, වෙන පාය ෙම ම අධාපනය හා ෙසෟඛය වැ ෙවාව 

සඳහා ගක අංශය මත යැෙපන බැ ම බලාමක ෙ යාණය  සත 

ව  ක/මානව අවාක  බඳ  අකාර බලය යටෙ ගක  අංශය ද,  

ආවරණය ෙ වැදගකම  ෙබාෙහ  ෙදෙන  ෙපවා හ. 

ඉප කරන ලද අදහ සැල ලට ග  කව ෙශ කරෙ අවාක 

පනත  ෙලස මානව ක ඇළ ෙම ක අවාක බඳ පෙදය  

වැ  කළ  බව. පහත දැ ෙවන ෙශ සක ෙ අ සමහර 

අවථාවල  ගලය හා කඩාය  තම ෙය ජනෙ ෙයාදා ග භාෂා 

වවහාරය ම  භාතා කර ඇ බව  සඳහ කර. 

112.2 ෙශ 

12.2.1 පහත සඳහ පාදන සත නව අවාක පනත   කව ෙශ කර. 

1. තයට ඇ අය 

ෙමය 1972 ආම වවථාෙ අඩං ව  1978 ආම වවථාවට 

ෙමම ක අය අළ ෙනාම මය . න ෙඨාකරණය ක 

අවාක උලංඝනය  බඳ න වල තයට ඇ ක අය 

ෛනක වශෙය ෙගන ෙ. තයට ඇ අය ෙත ව  එ  කළ  

වෙ ෙසෟඛය, අධාපනය, වාස, කක,  යා, වෙන පාය, පසරය ආ  

ෙබාෙහ  ක හා මානව අවාක ලැෙබෙ  ෙමම ක තයට ඇ 

අය  වන බැ. තයට ඇ අය  තෙ  ෙ  ය වන 

                                                           
421998 අංක15 දරණ ාෙ ය සභා පනත, 1871  හා 1937 අංක 26 දරණ ග  සභා ආඥාපනත, 1938 අංක 60 දරණ ග  
සභා ආඥාපනතට කළ සංෙශ ධනය, 1964 අංක 6 දරණ ග  සභා ය, 1889 අංක 13 දරණ (ඉ යා ) ව  
ක ක  ආඥාපනත, ව  ෙවද  ෙසවා ආඥාපනත 
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අතර   ලංකාව අස කර ඇ  ෙබාෙහ  ජාතතර  හා සවල  

ෙමය  අඩං ෙ. 

 

ෙ අව අ පහත සඳහ වගය ෙය ජනා කර.  

“සෑම ගලෙයට ම තයට, දහසට හා ආර ෂාවට ෛනසක අය  

ඇ අතර  ම ගලෙයට අතෙන මක ෙලස තය, දහස සහ 

ආර ෂාව අ ෙනා කළ ය” 

22. සමානාමතාවයට  ඇ අය 

ජාතාක සමාජය  ෙගාඩ නැෙ අවාරම වෙ සමානාමතාවට ඇ 

අය. අප ඉෙ අදහ දැ  අය ත ම යා ෙ සමානාමතාවට 

ඇ අය ය  ෙ ආපතය පමණ  ෙනාවන බව. එය ඊට වඩා  

ය ය. සමානාමතාවට ඇ අය ආර ෂා මට  ය ය.  

සමානාමතාවට ඇ අය ආර ෂා ම සඳහා අසමාන සැල දැ ම  

දැමට   පැනය ය. උදාහරණය  වශෙය දැනට පවන සමත  

හා භාතය ළ ලය  කරෙගන ෙවන ෙලස සැලෙ අවථා ඇ බව  

ෙපවා ෙදන ල. ෙම සමහර  ෙෂ අවධානය ෙයා ය  ඉතා සංෙ 

ගැට වන අතර ඒවා  සමාජෙ මැහ ම  සය  ෙ. ෙ සා 

සමානාමතාවආර ෂා ෙ  ය   සමත කර ගැමට අමතරව  ෙමවැ 

න ගැන යා ම සඳහා ෙවන ෙලස සැලමට ධ අසමාන ෙලස 

සැලම දැෙ ෙකාසම  ප කළ  ය ෙය ජනා ෙකෙ. 

 

අවාක බඳ පනතට  අ පහත සඳහ වග ෙය ජනා කර. 

 සෑම රවැෙයට ම සමානාමතාවට ඇ  අය හා එය බලාමක 

ම සහක ෙකෙ. 

 ජාය, ආගම, ලය, ෛවවාහක තවය,  මාතෘ භාවය, වයස, භාෂාව, 

කාක ෙහ  මානක බලතාව,ගැ බව,  තවය, වැද ම,  

සමාජ සභවය, ංකව නැව ෙහ  ංකවය සහ ෂ 

සමාජභාවය බඳ අනනතාව මත පදන ව  ම ගලෙය  ෙහ  

කඩායමකට ෙවන ෙලස  ෙනා සැල ය  ය. 
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 අතෙ  ආකකරණය හා ෙකා   ග  

කාතාව, බලතා සත ගලය, , ග හා ත ල 

කඩාය ෙහ  ෙෂ ෙලස හනා ග කඩාය වැ ෙවන ෙලස 

සැලමට භාජනය වන ආක කඩායවලට සමානාමතාව කර 

ගැමට අවශ ෙත යවර  රජය  ගත ය. ආ ම 

වවථාෙ ෙමම  රපාදන ළ  එවැ යවර  ෙවන ෙලස සැලම  

ෙනා ව ඇත. 

 කාතාවෙ ගවය, බ සාධනය ෙහ  අෙ ෂාවට ධ වන 

ෙහ  ඔෙ තවය පහත ෙහළන ෙහ   , සංකෘ, චා ෙහ  

සදාය තහන කළ ය. 

 ෂයට හා ට සමාන අවාක ෙ. ෙෂෙයම පෙ, 

අධාපනෙ, ෙසෟඛෙ,  ෙසවණ සැපෙ,  ෙපළ අෙ, 

වෙන පාෙ,   යාෙ, වැඩෙපාළ හා ෙශපාලනෙයට ඇ 

සමානාමතාව ය සහ භාතාව ළ ආ ම වවථාව  

තහ කළ ය. 

 ආ ම වවථාෙ ලධමවලට පටහැ වලට පැවමට ඉඩ 

ලබාෙදන වතමාන ආම වවථාෙව 16 වැ වවථාව  

සංෙශ ධනය කළ ය.  ෙවන ෙලස සැලමට  ෙදන  චාාල 

හා සාදාක  සංෙශ ධනය ම/ඉව ම බඳ ව ය 

ජාව සමග සාකඡා කර  සාදාක  හා චා බඳ ගැට 

සබධෙය ෙසායා බැමට  ඉහළ මටෙ ෙය ත කව  ප 

කරන ෙලස  ෙමම කව ෙශ කර.43 

 

33. මානව ගවය 

සෑම ගලෙයට ම ෛනසක ගල අමානය, වාකාරය හා ගලවය 

ග. 

 

 

 
                                                           
43 ෂා  ද අ ස්, ජ.  හා එ .ව .එ  ෆා ස්.  ව තමාන ව වස්ථාෙ  15 හා 16 වග වල සඳහ  මාව ට යට ව,  
ෙමම ෙක ටෙස ක අ වා ක  බඳව ද වා ඇ  ක  වලට එකඟ ෙ . 
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44. ගල දහස හා ආර ෂාව  

රඳවා ගැම හා ඳයට  සලකන ආකාරය සබධෙය ෙබාෙහ  ෙය ජන 

ඉප කරන ල. අතෙන මක රඳවා ගැ, වධ  හා අකරණ යාවෙ 

ගත ෙනා හැ  මාදසහ ඩැවල ඵලය  ෙලස ඩා මට   ෙබාෙහ  

ෙදෙන  කව ඉෙ  අදහ දැ හ. ෙමය ෙය හා ජාතතර මානව 

ක ආයතන හා යාකාෙග  ලංකා  රජය  ෙද ෂාෙර පණයට ල    

ෙය . නව ආම වවථාව  සඳහා  ක අවාක බඳ  නව 

පෙදය   බඳව සඳහ වන (2009) ක වාතාෙ ගලය 

අඅඩංවට ගැම, රඳවා ගැම හා දව ම බඳ  වගය  (13 

වගය) ෙ. 

 

ෙමයට අමතරව  පහත දැ ෙවන ක ද,  අවාක පනතට ඇළ කළ 

 ය  අ ෙශ කර: 

 ම ගලෙයෙ දහස අතෙන මක ෙලස අ ෙනා කළ  

ෙම ම ම න භාගය  ෙතාර ව ෙව  රඳවා ෙනා ගැම 

 ෙපෟගක හා ෙපෟගක ථානවල අවමානයට,  ෙහ  අමාක 

ෙලස සැලමට ෙහ  වධ මට ල  ෙනාෙ දහස 

 වාකාරය යාමක ෙ හා ජනනය බඳ රණ ඇ කාක 

ණවය ෙ දහස 

 රඳවා ගැෙ,  අකරණ යාවෙ හා ඳෙම දහ ෙ  

ම යා මාග අගමනය ම. 

 වහ ෙම ප ගලෙය  වධ මට ල  මට ඉඩ ඇන  

වහ  ෙනා ෙ අය 

 ගවෙය සලක හා ෙශ ධනයට අවථා ලබා ෙද  රකව 

නථාපනය කර දහ මට  රජය  සහක ය ය. 

 

5. ෙපෟගකවයට හා ප තයට ඇ අය 

ආබාධ සත ගලයට  එ ඇ ගමාථය සමග ෙපෟගකවයට ඇ 

අය ක අය  ෙලස  යම කළ ය.  ෙමයට ෛවද හා අ 

වාතා, වස හා පල ෙම ම මැවරණ යාවය ඇ ගක සෙදන 
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වැ ආකාරෙ  ෙඛන,ෙස ෙය  හා ඒවාට මැහ ෙම ආර ෂාව ද, 

ඇළ ය  ය. 

 සෑම ගලෙයට ම ෙපෟගකවෙ අය, ප තයට 

අතෙන මක ෙලස මැහ ෙම ආර ෂා ෙ අය, වෙ,  

ෙඛන හා සෙදනවල අලංඝයවය ඇ අතර එවැ 

ගලෙයෙ ගවයට හා යට  ෙර  ෙලස පහර ෙනා ය 

ය. 

 වය සණ  ඇ ය ගලයට  ජනවගය, ජාය, ආගම, 

ංක අනනතාව ෙහ  ංක නැව ආෙ මාවෙග ෙතාරව  

වාහ මට හා පල  සෑමට අය ෙ. වාහයට, වාහය ළ හා 

එය අවලං ෙම පව ඔට සමාන අවාක ෙ. 

 

66. ආගම, වාස, හෘද සා ෙ  හා ෙ දහස 

ආගම හා වාස බඳ දහස බඳ ව සඳහ වන වගය ශ ම ෙ 

අවශතා  කව ඉෙ ක දැ  ෙබාෙහ  අය  ෙපවා ෙදන ල. 

ෙමයට පදන  තක ෙදක  ය. පළවැන ෙ පවන ආම 

වවථාෙ 9වැ වවථාව ෙවන ෙනාවන බැ ධාගම හැර අ 

ආගවලට දහස හා ආර ෂාව  ලබා ෙදන වවථාමය සහකය  අවශ 

බව. ආම වවථාෙ වැ වවථාව ෙවන මකට ෙහ  ඉව 

මකට භාජනය ව, ආගක දහසට ආම වවථාෙව බල 

ආර ෂාව  ලැය ය යන සමහෙ අදහස ය.1978 ආම 

වවථාව (10 වවථාව, පෙදය 3) දැනටම ෙ, හෘද සා ෙ හා 

ආගෙ දහස  ලබා ෙ.  සංෙශ ධන හා පහත දැ ෙවන ෙකාට  එක 

කර ෙමය රඳවා ගත ය. 

 ෙමම ෙදෙය කාත හා ග ක අවාක යාමක ෙ 

ද ම මා ම   ෙනා ය ය. 

 ඇදම  අගමනය ෙනා කරනෙ අවාකවලට ද ග කළ 

ය. 
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77. අදහ පළ ෙ, ෙ, ෙපළපා යෑෙ,ක ෙ, ෙපස ඉප 

ෙ හා සංග ෙ දහස 

1978 ආම වවථාෙ 14(1) වවථාව රඳවා ගැම කළ ය. 

 

8. රවැභාවය 

රවැභාවය බඳ නය බල  ෙලස පැන නැෙ ඉයා සභවය  ඇ 

ජනයාෙග. රවැ අවාක සබධෙය ද, සාකඡා කරන ල. 

උදාහරණය  වශෙය  ෙෂෙයම ව රවැයෙ  ඉඩ, ෙපළ හා 

ෙශපාලන අය සබධෙය  ධ මත පළ . අ පහත දැ ෙවන 

ෙය ජනාව ඉප කර. 

 රවැ තවය සබධෙය ජාය, ආගම. ලය, වාහක තවය, 

මාතෘ භාවය, වයස, භාෂාව, මානක ෙහ  කාක බලතා, ගැබව, 

 තවය, වැදබව, ංක නැව, ෙහ  ංක අනනතාව මත 

ම ෙවන ෙලස සැලම  ෙනා ය ය. ය ම රවැයට  

රවැභාවෙ අවාක, වරසාද හා ලාභ සමාන ෙලස  වන 

අතර ඒ ආකාරයට ම රවැභාවෙ  වග හා යමයට ද යට ෙ.  

 

9. පංෙ හා ගම ම යෑෙ දහස 

1978 ආම වවථාෙ  14(1) වවථාව රඳවා ගැම කළ ය. 

 

10. ආප පැෙ දහස 

ධය සා ර ට යෑමට  අය ආප  ලංකාව ඒෙ   ණ ෙදන 

කරතා බඳව කෙ අවධානය ෙයා කරන ල. 1978 ආම 

වවථාව  ලංකාවට ආප පැෙ අය  ගනා න  ආප එන අය 

ණ පාන බාධක සැල ලට ග  ෙමම පාදනය  වැ  කර 

ශ ම කරන ෙලස ඉලා න ල.  ආ මවවථාෙව ෙ ය ම  

ගැට සය ෙනා හැ  න  අ පහත දැ ෙවන  ෙශය ඉප කර. 

 ආප පැම පහ ම සඳහා  රජෙ වගම ද වන වගය  

යාමක ලධමවලට ඇළ ම. 

 පහත දැ ෙවන ෙත වග ඇළ කළ ය: 
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o සෑම රවැෙයට ම ජනරජයට ආප පැෙ අය ෙ. 

o ඔෙ/ඇෙ රටට ආප පැෙ අය අතෙන මක ෙලස 

ම ෙකෙනට අ ෙනා කළ  ය. 

 

111. සාධාරණ පපාලනමය යා සඳහා ඇ අය 

ෙවා ලබා ගැෙ හා අසාධාරණ පපාලන භාතය බඳ  ගැන 

ෙබාෙහ  ෙදෙන  අපට ඉප කළහ. ඇත වශෙය ම රාජ අංශය ගැන 

කළ මට  ධාන ම ෙව ෙමය.  ගැනවලට චාර දැ ෙ 

යණය  ෙනා ම ෙහ  පවන යණ ඵලදා ෙනාම වලතා ෙලස 

ෙපවා ෙදන ල. තම  ගැන ගැන චාරය  ලබා ගැමට අ ගණ 

බලා මට   අවථා ඔ ෙපවා . ඉතා සංෙ ෙමම ගැටව 

සබධෙය ෙකයාෙ ආම වවථාෙ ඇ වගයට සමාන  

වගය  අ ෙය ජනා කර: 

 ඉ ම, කාය ෂම, තල   සහගත හාපපාවලට අව 

සාධාරණ පපාලන යාකාවයකට සෑම ගලෙයට ම අය  

ෙ. 

 ගලෙයෙ අවාකම  ෙහ   ක දහස   ෙකෙර පපාලන  

යාව  සා  අතකර බලපෑම  ඇ ෙ න එම යාව සඳහා ෙ 

ත ව ලබා ගැමට එම ගලයාට අය  ෙ. 

 (1) වගෙ සඳහ අවාකම  ලබා ම සඳහා  පාෙව  

සමත කළ  අතර  (අ) අකරණය  ෙහ  උත හා අප ෂපා 

චය සභාව   ම පපාලන  යාව  සමාෙල චනයට භාජනය 

ම (ආ)  කාය ෂම පපාලනය  වධනය මට එම  ම 

ඉඩ සැලය  ය. 

 

12.  ෙසෟඛයට ඇ අය 

 ලංකාෙ ෙසෟඛ කවරණයට ඇ අය ක අය  ෙලස ද වා ෙනාමැ 

න ආම වවථාෙ යාමක ලධම බඳ පෙදෙ  27 (2) (ඇ) 

වවථාෙව ව ව සඳහ කර ෙ.  එය 29 වැ ෙදය මත පදන  ඇ 

අතර ඒ ගැන ෙය යා කළ ෙනා හැ වා  ෙම ම ම උසාය  
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ආර ෂාව   ෙනා ලැෙ.  ෙසෟඛයට ඇ අය සමග දහ ෙසෟඛ ෙවයට  

ලංකාෙ ඇ ඝ කාන කැපම අව ය  ෙසෟඛ පවලට  මඟ 

ෙපය හැ  උත ෙකාටස  යාමක ලධම බඳ පෙදෙ ඇළ කළ 

ය.  ෙසෟඛ ෙවා ලබා ගැෙ කරතා, ෙසෟඛ ෙවෙ හා ෛවද 

කාරවල ණාමක භාවය, ගක ෙසෟඛ ෙවාවල අකතර ල ෙම ම 

ෙ අංශෙ යාමනය  ෙනාමැ ම  ආය ගැන කවට ෙබාෙහ  පැ 

ලැ. ෙ සා ෙසෟඛයට ඇ අය ක/මානව කම  ෙලස ෙමෙ 

ඇළ කළ ය. 

 ලබා ගත හැ  ඉහළ ම මටෙ කාක, මානක හා සමාය  ෙසෟඛ 

ෙවා ලබා ගැමට රවැයාට ඇ අය ආම වවථාෙව 

සහක ෙකෙ. ෙසෟඛ ෙවා, වාරණ ෙවා හා පාය ජලය ලබා ගැම 

ඇ ෙසෟඛය හා බ සාධනයට  මාණව වන මටමකට  සෑම 

රවැෙයට ම අය  ෙ. 

 ම ගලෙයට හ ෛවද කාර  අ ෙනා කළ  ය. 

 

113. ආහාර, ජලය, වාස හා සමාජ ආර ෂාව 

 ආහාර ර තතාව හා  ආහාර වානවයට ඇ අය 

 මාණව ආහාර, ජලය, ඇ හා වාස ඇ මාණව වන 

තවය  

 ස ෙන ෙතාර ව ෙ අය 

 සමාජ ආර ෂාව හා සමාජ ර ෂණයට ඇ අය 

 

14. අධාපන අය 

ෙසෟඛ කවරණය සඳහා ඇ අය ෙමම  අධාපනයට ඇ අය ද, 

වතමාන ආම වවථාෙ ක අය  ෙලස ඇළ කර නැත.  

ලංකාෙ දහ අධාපන සදාය ග අධාපනයට ඇ අය ක 

අය  ෙලස  වවථාවට ඇළත කළ ය යන අපෙ අදහස. අපට 

ලැ ෙබාෙහ  අදහ දැ වල  ලංකාෙ දහ අධාපන පය 

කගැ ම , ෙමම පවලට ඇ අෙය ග  ජය ගැමට ගත  යවර, 

සඳහ කර . දහ අධාපනයට ඇ අෙය ග ෙලස ඔ ෙ ගක 
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උපකාරක ප මත වැ වාසය තැම, අධාපන ෙවා සැපමට ම 

යාමනය  ෙතාර ව ගක වවසායකට  ඉඩ ලැමය. ලබා ෙදන 

අධාපනෙ ණාමක භාවෙ අසමානතා වැම බඳ ව ද, ක ද වන ල. 

ෙෂෙය ම උස අධාපනෙ  වැ වන ඉමට චාර දැ ෙ රජය 

ණ ෙදන කරතා ගැන  ජනතාව දැන ය, රට රා ගලය හා 

කඩායවල බල ඉම  ෙ දහ අධාපන පය ශ ම ම 

පවවා ගැම ඇව  අධාපන ෙෙ රජය බලකාය භාරය  ඉ කළ 

 බව.  

අ පහත දැ ෙවන වග ෙය ජනා කර: 

 සෑම ෙකෙනට ම අධාපනය ලබා ගැමට අය  ඇ අතර ඒ  

 ෙපෟෂෙ ණ  සංවධනය, ඒ බඳ අමානව හැම, 

ජාතවාදය, මානව ක හා ක දහ ගැන ඇ ෙගෟරවය  

ශ ම ය. 

 රජෙ යද ාථක, ක හා තෘය අධාපනය ලබා ගැෙ 

අය 

 

115. ඉඩ අය 

පනෙ ෙමම පෙදය යටෙ  පහත දැ ෙවන වග ඇළ මට අ 

ෙය ජනා කර. 

අ. ට ඉඩ උමය ලබා ගැෙ අය  සහක කළ ය. 

ආ. ව අංශෙ ජනතාවට ඔ ව වන ඉඩවල අය සහක කළ 

ය. 

ඇ. ඉඩවල පං ෙ ෙවන ෙලස සලක ෙනා ලැමට  වාක 

කඩායවලට ඇ අය. 

ඈ. ‘සංවධනෙ’ නාමෙය ඉඩ අප කර ගැෙම ආර ෂා මට 

රවැයාට ඇ අය 

ඉ. පංම හා වෙන පය සඳහා ඉඩ ලබා ගැමට ආක හා  

ජාවට ඇ අය 

ඊ. වාභාක හා  යාකාරක ෙ ෙකාට ෙගන වසන ය හැ  

ෙශවල ඇ පාසක වශෙය සංෙ ඉඩ ආර ෂා ෙ අය 
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උ. අකාය ෂම හා අෙය ග ආකාරයට ඉඩ භාතෙය ආර ෂා ෙ 

අය 

ඌ. වනාතර හා ර ත ඉඩ අලා ගැෙම වැළැ ෙ අය 

 

116. පසරය ආර ෂා ම 

 සෑම ගලෙයට ම  හා ෙසෟඛ සපන පසරයකට අය  

ඇ අතර ෛනක හා ෙවන යවර ම වතමාන හා අනාගත 

පරපරාවල   ෙය ජනය සඳහා පසරය ආර ෂා කර ගැෙ අය44ද, 

ෙමයට ඇළ ෙ. 

 ආම වවථාෙව ෙගන හා ආර ෂා කර ඇ  හා ෙසෟඛ 

සපන පසරයකට ඇ අය අ ම , උලංඝනය , කඩ 

ම  ෙහ  තජනය    ඇතැ,  ෙව පව ය ෙහ   මට 

ඉඩ ඇතැ ෙහ  ය  ගලෙය  තෙ න  එම ගලයාට එම 

කණ සබධෙය ඇ  ෛනක යවරට අමතරව උසාය  සහනය 

ඉලා මට වන.  

 එවැ අයැම  සලකා බැෙම ප උසායට  ෙය ගය   මට, 

උපෙද මට ෙහ  පහත දැ ෙවන ආකාරෙ උත යා මාගය  ගැමට 

ෙහ  ඉඩ ෙ. 

(අ) පසරයට හාකර ඕනෑම යාව  ෙහ  අතපම  ෙහ  

වැළැ ම නතර ම ෙහ  අම 

(ආ) පසරයට හාකර ඕනෑම යාව  ෙහ  අතපම  ෙහ  

වැළැ ම  ෙහ  අමට අවශ යවර ගනා ෙලස ඕනෑම 

රාජ ලධාෙයට බල ම 

 ෙහ  

(ඇ)  හා ෙසෟඛ සපන  පසරයකට ඇ අය උලංඝනය 

 ඕනෑම ෙකෙනට  ව ලබා ම 

 

 

 

                                                           
44ෙක යාෙ  ආ ම ව වස්ථාව වග ය 42 
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117. වැඩ මට,  යාවට හා වෙන පායට ඇ අය 

වෙන පාය හා  යා ලබා ගැම සබධෙය ජනතාව ළ ඇ කනසල 

කවට ඉප කළ ෙබාෙහ   අදහ දැ ව පැහැ ය. ෙමම නය 

නඟ ලැෙ ෙෂෙයම තණය සබධෙය. ෙ සමගම   ෙර  

කටවල ෙයාදවා ළම හා අ අනාර ත කඩාය රාකෑම බඳව 

ද,  සඳහ ෙක. ෙබාෙහ  තජනයට ණ ඇ ෙගා ජාව හා වර 

ජාව වැ  ෙෂ කඩායවල වෙන පාය ආර ෂා ම සබධෙයද  

ක ඉප කරන ල. ෙම ඉප කළ සමහර ක බද ව  කට 

කළ ෙ  ආ ම වවථා සපාදන යාවෙය ටතර ව ෙ. ෙකෙ 

න  අෙ අදහස වෙ වැඩ ම, වෙන පාය හා  යාවක රතම 

බඳඅවශතා අවාක ෙලස ෙගන ක අවාක පෙදෙ  

ඇළ කළ  බව. 

අ පහත දැ ෙවන වග ෙය ජනා කර. 

 යට අලව, වයං  යාව ද, ඇ ව දහෙ ෙත රා ග වෘයක 

රතම ම වැඩ මට ඇ අය 

 සෑම ගලෙයට ම සමාන අවථා සඳහා අය ෙම ම ෙජඨවය හා 

හැ යාව හැර, ෙවන ෙ මත පදන ෙනා,  ඉහළ මටමකට  

ඔෙ/ඇයෙ  යාෙ උසමට ද, අය ෙ. 

 

18. වෘය ස අවාක 

ෙෂෙයම නව සංවධනය හා ෙශ ආෙය ජන  සා  කක හා වෘය 

ස අවාකවලට  තජනය  එල  ඇතැ  කව ඉයට පැ 

ෙබාෙහ  ෙදෙන  කාශ කර  හ. ෙය ජනතාවට සමහර අවාක අ 

කර අස කළ හැ  ජාතතර ෙවළඳ  බද ව ය  ද, පළ 

ෙක. කක හා වෘය ස  අවාක උලංඝනය කළ අවථාවලට 

උදාහරණ ෙලස දහ ෙවළඳ කලාපෙ  කක අ ක ගැෙ හා ඒ 

ගැන සාකඡා ෙ  ණ ෙදන න ෙම ම ෙෂ  සා ෙය 

ආෙය ජකය  ෙය   අව කට ෙනා කරන ෙහ  වෘය ස 

සෑමට ඇ බාධක ද,  ෙපවා ෙද ලැය. ෙ සබධෙය අප ඉෙ 
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ක දැ  අයෙ තකය ෙ  ෙමම අවාක ශ ම කළ  බව, 

කක හා වෘය ස අවාක සබධෙය  ම මා පැනම  

ෙනා කළ  බව. 

ෙ අතරම ෙෂෙයම වාහන හා ෙසෟඛ ෙවාව  ජනතාවට අතකර 

ෙලස බලපාන වැඩවජන ෙමෙහයවන සමහර වෘය සවල අක බලය හා 

බලපෑම බඳව ද,  අදහ ඉප ය.  වජන යාවල ඵලය  ෙලස 

ෛදක තය කඩා ඳ වැම ද,  සමහර අයෙ උදහසට ෙ ය. වෘය 

ස අවාකවලට ග කළ  යැ  ෙපා එකඟතාව  ණ වෘය 

ස යා සා  ෙබාෙහ  අපහතාවට පවන අයෙ  අවාක සමග  

වෘය ස අවාක ත කළ  බවට ද, අදහස  ඉප ය. 

අෙ ෙය ජනා පහත දැ ෙ 

 තමාෙ මනාපය අව වෘය සය  සැමට ෙහ  වෘය සයකට 

බැමට ෙහ   සෑම ගලෙයට ම දහස ෙබන අතර එවැ වෘය 

සවලට බාධාව  ෙතාර ව කට මට හැ  ය ය. 

 වැඩවජන ඇ වෘය ස කටවලට සහභා මට සෑම 

ෙකෙනට ම අය  ඇ අතර එය යට අලව ය ය. 

 ජාතවා සමාජයක ජාක ෙහ  ආගක සංයාව  ආර ෂා මට 

ෙහ  අ අයෙ අවාක ෙහ  දහස ගැමට ෙහ  ග මට 

ෙහ   අවශ වන ෙය  යම කර ඇ මා  හැර  ෙමම 

ෙදෙය ෙගන ඇ හා කාශ කර ඇ අවාක සබධෙය 

ම මා ම  පැනය ෙනාහැක. 

19. වවැඩ මට ර ත හා  තවය ලබා ගැෙ  අය 

වැඩෙපාළ අනාර ත තව  ෙම ම  ෙවකය ආර ෂා මට  රජය 

අසම ම ගැන අප ඉෙ ෙබාෙහ  ෙදෙන  ක දැ හ. ෙබාෙහ  ෙදෙන  

ෙපවා ෙ දැනට ඇ කක ෙදපාතෙව වැ  ආයතන ෙවකයෙ 

අවාක ආර ෂා ෙ ඔෙ වගම  අ අසාථක  ඇ බව. 

කමාතශාලා ආඥාපනත වැ   අය  ෙ.  ෙවකයෙ ආර ෂාව  
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ක අවාකම  ෙලස  ඇළ ෙම ෙමය ශ ම කළ  ෙ. ෙමය 

ඇත වශෙය ම තයට ඇ අෙ ව . 

 

ෙ සා ක අවාකවලට  පහත දැ ෙවන  වගය  එ  මට අ 

ෙය ජනා කර. 

 සෑම ගලෙයට ම ආර ත, , ෙසෟඛ සපන හා සාධාරණ වැඩ 

තවයට අය  ෙ. 

 සෑම ගලෙයට ම ෙකය, ෙන දය හා වැඩ කරන පැය ගණෙ 

සාධාරණ මාවකට ෙම ම ප සත වාර වා හා රජෙ වා න 

සඳහා ෙගවලට අය  ෙ. 

 

220.  ෙපළ හා ඉඩ අය 

ෙපළ අය වතමාන ආම වවථාෙව  ආර ෂා කර නැත. ඉඩ 

බඳ ජාක පය   ෙනාම ද, ෙබාෙහ  නවලට ෙ  ෙ (ඉඩ 

බඳ ෙකාටස බලන). මෑත කාලෙ ය ඉයට ෙහ  උසායට යෑමට ඉඩ  

ෙනා  සංවධනය සඳහා අතෙන මක ෙලස   ෙනරම සා  ෙපළ 

අය බඳ පාදන ආවට වවථාවට  ඇළ ෙ අවශතාව 

ඉම  ෙ. සධාන යනයට ද, ඉඩ අය ෙ  ය ෙ. අප 

ඉයට ආ ආවා කඩාය ද,  ඉඩ භාතය හා ෙපළ අය ගැන ක 

දැ හ. 

අ පහත  සඳහ වග ෙය ජනා කර. 

 සෑම රවැෙයට ම ත ව ෙහ   ෙවන අය සමග ෙහ  ෙපළ අ 

කර ගැෙ අය ෙ. 

 සෑම ගලෙයට ම  භාතය, මා ම, පපාලනය, පාලනය, 

අය, අප කර ගැම, කළමනාකරණය, ය, පැවම, උමය 

ආය සබධෙය සමාන අවාක ය ය. 

 අදාළ තව සැල ලට ගැෙම ප උසාෙය ලබාග ෙය ගය  

මත  ෙය ඉඩ ඇ ආකාරයට හැර ම ගලයෙ වස  

කඩා ඳ ෙනාදැය  අතර ඔෙ/ඇයෙ වෙස ඉව ෙනාකළ 
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ය. ම ය  අතෙන මක ඉව වලට ඉඩ ෙනාය 

ය. 

 අදාළ තව සැල ලට ග උසා ෙය ගය  යම කර ඇ 

ආකාරයට කානව,  හා සාධාරණ ව ෙගම  ෙතාරව  ම 

ගලෙයෙ ෙපළ අ ෙනාකළ ය. 

 

221.  රාජ  යාවල සාධාරණවය හා සමාන අවථා 

යම  කව අප ඉයට ආ අය කාශ කළ කණ  න රාජ  

ෙවෙ  යාවලෙශපාලන සබධතා, ජනවගය හා ලය ආය 

සබධෙය ෙවන ෙලස සැලම  වන බව. රාජ අංශය 

ෙශපාලකරණය ම ගැන බල ෙර ධය  ෙප ඔ ඉලා ෙ රාජ 

අංශය වාන කරන ෙලස. රජෙ තන සඳහා බඳවා ගැෙ ද නට 

ලැෙබන අගය සා අසාදය  ඇ ෙබනවා පමණ  ෙනාව රෙ ආකයට 

අතකර ඵල ද, ෙගන  ඇත. ෙමම තවය වැර ම සඳහා ත 

කාලයකට ය  සහන දායක යා මාගය  ගනා ෙලස ද, ෙය ජනා කරන 

ල. 

ෙ සා ක අවාක පෙදයට පහත දැ ෙවන ආකාරෙ ෙෂ 

පාදනය  ඇළ කළ  යැ අ ෙය ජනා කර. 

 රජය යටෙ ඕනෑම තනරකට ප ෙ හා  යා සබධ 

කටවල ය ම රවැයට  සාධාරණය හා සමාන අවථා  ලැය 

 ය. 

22.  අදහ ෙනාෙ අය45 

බලහකාර අදහ ව ආර ෂා ෙ  අවශතාව  අප ඉෙ 

ෙබාෙහ  ෙදෙන  ෙපවා හ. ෙෂෙයම කාතා කඩාය  ෙමය 

අවධාරණය කරන ල. බලහකාර අදහ ව ය ගලය  

ආර ෂා ෙ ජාතතර ඥයට  ලංකාව මෑත අස කරන ල. 

අවාක  බඳ පනෙ ඇළ ම සඳහා පහත දැ ෙවන ෙත 

වග ෙශ කර. 

                                                           
45 එ  සාමා කෙය   ෂා  ද අ ස්, ජ. . කාශ කෙළ ෙමම අ ය   අ තයට බලපාන ආකාරයට ෙය දා ෙන ගත 

 බව . තව ද, ඔ ෙ  මතය ෙ   අ වා ක  පනෙ  තයට ඇ  අ ය ඇ   ෙය ජනා කර ඇ  ය ල 
ඇ ළ  ව ෙ  න   ෙමම වග ය අනවශ  ය හැ  බව . 
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 ම ගලෙය  බලහකාර අදහ වලට46 භාජනය ෙනා කළ  

අතර ය ෙදනාට ම  පහත දැ ෙවන වග සහක කර . 

 බලහකාර අදහ  මශනය කර ඒවාට වග ය  අය 

අකරණය ඉයට පැණ ම; 

 අපරාධ ය යටෙ බලහකාර අදහ  වරද  බවට ප 

ම ගැන සහක ම; 

 තයා ෙවාකෙය  ෙහ   රවැෙය  ෙනාවන ට පවා  බලහකාර 

අදහ ම ෙච දනා ෙගා කළ හැ  ආකාරයට අකරණ බල 

ෙශය ථාත ම; 

 අපරාධකවට න පවරන ෙහ  රටට ආප භාර ෙදන බව සහක 

මට ෙවන රාජ සමග සහෙය ගෙය කට ම  හා  අදහ 

මට ෙගා  අයට  සහාය ම ෙහ  ඔෙ මළ  භාර ම; 

බධනාගාර ගත ම උසායක අෙය ගයට ල  ම ඇ දහස 

අ ම බඳ  අවම ෛනක වලට ග ම; 

 වතමානෙ ර ගතකර න අයෙ ෙඛනය  පවවා ගැම හා එය 

නෑය හා ඥට ප ෂා මට ඉඩ ම; 

 බලහකාර අදහ වලට ෙගාව ෙහ  එය සෘ ව බල පෑ 

අයට ව ෙහ  හා රණය කර ගැමට අය ලබා ම; 

 හා රණ අයට  වමය හා සදාචාර හා ෙම ම අදාළ 

අවථාව , අ) ථාපනය අ) නථාපනය ඇ) ගවය හා 

හා රණය ඇ තෘය හා ඈ) නැවත  ෙනාෙ සහකය ආය 

ද, ඇළ ෙ. 

 

223.  ෙතාර ලබා ගැම 

කවට ඉප කළ අදහව ෙප ෙ ෙතාරර ලබා ගැමට,  දැව 

මට, ශාල ඉම  ඇ බව. ෙකෙ ෙවත ජනතාව ඉලා ෙ  

                                                           
46අපෙ සාකඡාව සඳහා “බලහකාර අදහ ” යෙව සළක ලබෙ  ,රාජෙ ෙහ  ෙශපාලන සංවෙ 
 ෙය තය  ෙහ   ඒවාෙ අමැය, උද ම හා එකඟතාව ඇව යාකරන ගලය ෙහ  ගල 
කඩාය  ෙහ  අඅඩංවට ගැම, රඳවා ගැම, පැහැර ෙගන යාම ෙහ  ෙවන ම ආකාරය   
ගලෙයෙ දහස අ ම සහ ඉ අනව   ,අදහ කළ ගලයා ෙ දහස අ කර ලැ බව 

ගැම  ෙප  ම ෙහ  ඔ ෙ ෙහ  ඇයෙ ඉරණම ෙහ  නා තැන  සැඟම ම එබ ගලෙය 
ෙ ආර ෂාෙව ටත ථාන ගත ෙ  සහ කාල මාවකට ෙ කවරණෙය ඔ ඉව ෙ අරණ 
සතව යා ම 
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ෙතාර  ලබා ගැෙ අය යටෙ රාජ, ගක හා රාජ ෙනාවන ආයතන 

ද,  ආවරණය ය  බව. අ ෙ සඳහා පහත දැ ෙවන වග ෙය ජනා 

කර. 

 ඔට/ඇයට ෙහ  මහජනතාවට වැදග වන ක සබධෙය  

ෙතාර ලබා ගැමට සහ ඉලා මට  සෑම රවැෙයට ම 

අය  ෙ. 

 යට ප කර ඇ ෙතාර ලබා ගැෙ පවා ආබාධ සත 

ගලයට ධ බාධකවලට ණ මට  ෙ. එෙ ෙනාමැ 

ෙතාර ලබා ගැම  ඉතා කර ෙ. තම ෙශපාලන  ෙය තයෙ 

ක හා ජයහණ  බඳ ෙතාර  කාන ව ෙනාලැම සා  

ආබාත ගලයට  මැවරණ යාවයට සහභා මට ෙනාහැ   

ෙ. සමාජ බ සාධන  ෙග, ෙරලා, ෛවද වාතා,  ආධාර 

හා අධාපනය ආ ආබාතයට  සබධ ෙවා සහ වැඩසටහ 

සපයන ආයතනවල  යා මාග පාරදෘශ නැන  ෙමම ආයතන 

වග යන බවට සහක ය ෙනාහැක. 

 

224.  ය සඳහා අය 

 ය ගලයට අකරණය ඉයට යෑෙ අය රජය සහක කළ 

 අතර ය  ගාව  අවශ න එය සාධාරණ ය  ෙම ම 

සාධාරණය ඉ කර ගැමට එය බාධකය  ෙනාය ය. 

 ආබාත ගලයට  අපරාධය  වාතා මට ෙපා පධය ෙයාදා 

ගැෙ, උසායට නව  ෙගා ෙ,  සා කෙව  ෙලස ෙප 

ෙ හා ෙවන ඕනෑම  ෛනක යාමාගයකට සහභා ෙ උත 

පහක සැලය ය. 

  ආධාර ලබා ගැමට ඇ අය ගත ය. 

 ෙෂෙයම  ළම සබධව ෛනක ෙය ජනයට ඇ අය 

ගත  ය. 

 

 

 



102 
 

225. ෙජඨ රවැයෙ අවාක 

ෙජඨ රවැයෙ අවාක සබධෙය අදහ ගණනාව  ඉප 

ය.  ලංකාෙ වැ ජනගහණය ෙගෙය වැ වන බැ  ෙමම 

කඩායෙ අවාක ආම වවථාෙව  සහක කළ  යැ 

ෙපවා ෙදන ල. 

 

අවාක පනෙ   ෙයඨ රවැයෙ අවාක බඳ ෙකාටෙ පහත 

දැ ෙවන ක ඇළ මට ෙය ජනා කර. 

i. ආක අවාක 

ii. සමාජ ආර ෂාව සහක ම 

අ) ාම වැ අය (1972 ආම වවථාෙ ඇළ කර 

,1978 ආම වවථාෙව ඉව කළ ාකය බඳ 

පාදන නැවත ඇළ කළ ය) 

ආ) ෙසෟඛ. ෙප ෂණ හා ෛවද ලාභ 

ඇ)  වාහන සහනාධාරය 

  iii. කවරණය හා ආර ෂාව සැපම 

අ) ෙනා සලකා හැෙම, රා කෑෙම  හා අපෙය ජනෙය 

ආර ෂාව 

   ආ) ංක ංසාව ඇ ංසාෙව ආර ෂාව 

ඇ) ප සාමාකය/භාරකව  ක බලා ෙනාගනා 

ෙජඨ  රවැය  ක බලා ගැෙ යණය  

ඈ) ආයතක යණ ෙජඨ රවැයෙ අවශතාවට 

සංෙ වන බවට සහක ම. ෙමය ෙෂෙය සඳහ කරන 

ලෙ  ෙජඨ රවැයෙ අවශතාවට ෙ සංෙ 

ෙනාවන  ෙබෙහ ලධාවා පධ සබධෙය. 
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226. පාෙභ ක අවාක 

 ලංකාෙ පාෙභ ක ආර ෂාව ඉතා වල බවට පැ කළ මහජනයා  

ඉලා ෙ  පාෙභ කයෙ  අවාක (භාඩ හා ෙවාවල ණාමක 

භාවය, ෙතාර, ෙසෟඛ ආර ෂාව, ඌනතා සා ඇ වන අනවලට ව 

ෙගම, සත දැකරණය) ආර ෂා කළ  බව. 

 

27. රසසර සංවධනය හා භ සාධනයට ඇ අය 

මහජනයාෙ අදහස ෙ රජෙ සප හා සංවධනය ලබා ගැම පවා  

ලංකාෙ නය  බව.  ආක සංවධනයට පමණ  අවධානය ෙයා කළ 

අසමත සංවධනය  සා  ගලය හා කඩාය  තව ෙකා  බව 

ද, ෙපවා ෙදන ල. 

 

ෙ අව  රසාර සංවධනය හා ගලයෙ හා කඩායවල භ සාධනයට 

ඇ අය වවථාලව ගත  ෙ. 

 

28. ධ ංක අනනතා සත ජනයාෙ අවාක 

ධ ංක නැතා හා අනනතා සත ගලය ඔ හවෙ නා-

ෛමන, සමංක, -ංක, පාරංක, අත ංක හා අසාමාන ජාව 

ෙලස. ෙමම ජාව ආර ෂා ම බඳ ව ෙබාෙහ  අංශව  ෙය ජනය 

ඉප ෙක. ෙමය අ ගැටව  බැ ෙමම ජාෙ අවාක හා 

ආර ෂාව බඳ  සංවාදය  ආරභ ම ෙම ම  ය වවථාමය 

ආර ෂාව  ලබාම අවශ යැ සලකන ල.  

 

ෙමම නා-ෛමන, සමංක, -ංක, පාරංක, අත ංක හා 

අසාමාන කඩායමට  පරාසයක  අනනතා හා ආශාව අය ෙ.  ෙමම 

කඩායම ෂමංකවෙ  වාභාකවය, අවායතාව හා බල ම  න 

කර. ෙමම පදය  සමංකතාෙ හා ෂමංකතාෙ  වෙය ඔබට යන 

සාදාක ෙනාවන  ංක අනනතාව   ෙලස   කළ හැ  ෙ. 
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ෙමම නා-ෛමන, සමංක, -ංක, පාරංක, අත ංක හා 

අසාමාන ජාෙ මානව ක  ආර ෂා ම සබධෙය රජෙ ෛනක 

වගම,මානව ක බඳ ව කාශනය (UDHR) මත පදන   

ජාතතර මානව ක ෙ, පව එකඟ ජාතතර මානව ක 

සවල පැහැව ද වා ෙ. 

 

ෙ සා “තයට ඇ අය, ගලයෙ හා ෙපෟගකවෙ ආර ෂාව,  

වධ ෙම, අතෙන මක අ අඩංවට ගැෙම  හා රඳවා ගැෙම දහ 

ෙ අය, ෙවන ෙලස සැලෙම දහ ෙ අය හා කාශනෙ, ස 

සෑෙ හා සාමකා ව ෙ අය ඇ  ජාතතර මානව ක 

ෙය  ද වා ඇ ආකාරයට  ංකතාව, ංක නැව හා ංක 

අනනතාව ම  ව, ය ම ගලයට සමාන ආර ෂාව ලබා ම රජෙ 

වගම බව ගත ය. ෙමම ජාව ෙවෙව ක දැ   අය ෙපවා 

ෙ ඔ ඉලා ෙ ෙෂ ආර ෂාව  ෙනාව  ය යටෙ ආර ෂාව 

බඳ සමාන අය  හා  ෙවන ෙලස ෙනා සැලෙ අය බව. 

 සමානවය, ගවය හා ෙවන ෙලස ෙනා සැලම සබධ ෙමම නා-

ෛමන, සමංක, -ංක, පාරංක, අත ංක හා අසාමාන 

ජාෙ අ  අ වවථාවට ඇළ කළ ය. ජාය, ආගම, 

ලය ංකවය හා ංක නැව සමග සමානවය හා ෙවන ෙලස 

ෙනාසැල ෙ වග ද, ඇළ කළ ය. ංක හා ංක නැව 

බඳ  පද ෙම ෙෂෙය ඇළ ම සා ෙමම ජාවට සමාන 

ෙලස සැලම හා ෙවන ෙලස ෙනා සැලම බඳ  අථ වාලවය  

අවම ව ඇත. 

 ංක නැව සාෙ ෂ වශෙය මෑත මානව ක යට එ   

පදය  වන අතර  අෙ සාරධම පධය  හා චයා රටාව ළ ෙ 

බඳ ව ච, සෘණාමක ඒකාකෘ, ෙවන ෙලස සැළම  ඉතා 

ගැරට කා වැ ෙ. 

 ඉහ දැ  කවල ඵලය  ෙලස ෙය ෙහ  භාතෙය ෙමම 

ක , ෙශපාලන, සමාය හා ආක අවාක අ ෙකෙරන 
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බැ  අ ආම වවථාෙව ෙවා සහක ෙ අවශතාව  

ෙ. 

 

 ෙවන ෙලස සැලමට ධ , වවථා පාදන,  ෙහ  

ඒවා බලාමක ෙ ංක නැව ගැන ඇ ෙකාට මග 

හැෙම  ංසාෙව හා අඩෙටව දහ මට හා  

ෙවන ෙලස සැලෙම වැළ ම අ කර ලැෙ. 

 ෙපා මශන හා රඳවා ගැවල වධ ෙම, , 

අමාක හා අවම සහගත ෙලස සැලෙම දහ ෙ 

අය 

 අකරණ හා  බලාමක කරන ලධාෙ  ව 

චය බලපෑෙම ෙතාර ව  සාධාරණ න භාගයකට ඇ 

අය 

 සබධය ගක හා එකඟ  වැය අතර ව, 

අවාභාක ෛමන  පැවම සා ෙපෟගකවයට ඇ 

අය අ ම 

 ෙය කාශකව අ කරන අදහ කාශ ෙ හා ස 

සමාග සෑෙ අය 

 ෙවන ෙලස සැලෙ  යා ප හා භාතය අව 

කත ෙහ  සත ංක නැව මත පදන ව අසාධාරණ ෙලස 

ෙවෙය පහ    ආක අවාක අතර වඩා 

බලපෑමට ල  ඇ වැඩ ෙ අය 

 වන තවයට බලපාන සමාජ ආර ෂාව, ආධාර හා 

ලාභවලට ඇ අය. උදාහරණය  වශෙය  සමාජ 

ආර ෂණයට ක ලැම සඳහා  කලය අනනතාව ඉලා 

ම 

 ෙසෟඛ ෙවා පධෙ  ෙවන ෙලස සලකන ප හා 

භාතාව හා ගැෙටන  කාක හා මානක ෙසෟඛයට ඇ 

අය 
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 අධාපනයට ඇ අය. ෙමම ජාෙ ට  ෂකය හා 

සමානයෙ තජනවලට ණ පෑමට  ෙ. 

  හා ෙශපාලන අවාක බඳ ජාතතර ඥය 

(ICCRP) 2වැ හා 26 වැ ෙද සමග ණ අලවය 

සහක ම සඳහා දඩ  සංහෙ 363 හා 365 (අ) 

වග  ඉව ෙහ  සංෙශ ධනය කළ  ය. 

 ෙමම ජාෙ ගලයට න පැවමට ෙබාෙහ  අවථාවල 

වරය ෙලස ෙයාදා ගනා පාදඩ ආඥාපනත සංෙශ ධනය කළ 

ය. 

  ලංකාව අස කර ඇ මානව ක බඳ ව කාශනය 

හා අ  යටතට එන ය මානව ක  ඇළ වන 

ආකාරයට  මානව ක ෙකාසෙ බලතල  කළ ය. 

 

229.  අවාක  

මහජන අදහ දැ ෙ යාවෙ සඳහ කළ  ල ෂණය  වෙ සෑම 

 කයක ම  කාතා සංධාන ශාල සංඛාව   අදහ දැ මට ඉප 

ම. මහජනයා ෙමම යාවය ගැන දැව ම සමග  කාතා කඩාය 

ෙය ජනය ඉප මට සංධානය  බව ෙප. ධ කඩාය සමග 

සාකඡා ෙම ප (  අදහ දැ  මත පදන ව)  සමහර කාතා 

කඩාය ඒකාබධ ත ක දැ  ඉප කරන ල. 

 

කාතා ෙය ජනව වවථාෙ ය ම අංශ ආවරණය ය.  ඔ ෙපවා 

ෙ අවාක මත පදන  වවථාව  එ උතතර භාවය සහක 

ෙකෙරන අතර කාතා අවාක ආර ෂා මට,  ෙවන ෙලස සැල 

අවථාව  ෛනක යවර ගැමට  හැ වන බව. සමතය  වශෙය 

ග කළ කාතාව ෙප ෙ රාජ තෙ ජාතකරණය, සාමය, 

සධානය, ෙවන ෙලස ෙනාසැලම, සමාන අවථා සහ සමානවය ද, 

ඇව  යම ආකාරෙය චඩවය  (ෙශපාලන ෙමම ගෘහථ)  හා 

ගැ,  බධ ආකාරෙය කාතාවනට බලපාන බව ඔ ෙපවා හ. 

කාතා ගෘහ ක, වැදව, චඩවයට ෙගාව, අදහ 
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/වධවලට ල වෙ නෑදෑය ආ කව ඉයට පැණ ෙ 

ඔෙ අදැ ෙබදා හදා ගැමට ෙම ම  මවට ෙමවැ ෙ  ෙනාවන 

ආකාරෙ යණය  ආම වවථාවට ඇළ කරන ෙලස ඉලා ම. 

ඔෙ  ගැනවලට චාර ද වන යවර ගැම ද, ඔ අෙ ෂා 

කෙළ ය. 

 

ෙපාෙ රෙ සෑම ෙකාටස  ම පැ කාතාව ඉලා ෙ  ලංකාව 

බ-සංකෘක, බ-ආගක රට  ෙලස ගනා ෙලස. රාජෙ වභාවය හා 

බලය පැවම ගැන ධ මත ණ  ඒ යලම ය දැ ය හැ  ෙමාව 

ෙ සමානවය හා  ෙවන ෙලස සැලමට ධවය. ෙශපාලන ආයතන 

හා අ රණ ගනා ආයතනවල  කාතා ෙය ජනය වැ ම සහක 

මට ෙෂ යවර ගත  බව ඔ එකෙහළාම යා යහ.47 

කාතා කඩාය ඉලා  තව කණ  න ආම  වවථාෙ 

භාෂාව ංකවයට සංෙ ය  බව,ආම වවථාව සමාන අවථා 

භාෂාව  ෙයාදා ගත  බවය. ෙ සා වවථා ෙකප ක  ආම 

වවථාෙ ෙයාදා ගනා භාෂාව සබධෙය  ංකවය බඳ 

ෙෂඥෙග උපෙද  ගත  ය අ ෙය ජනා කර. 

පහත ෙකාටසට පදනම ඇෙ ධ කාතා කඩාය  ඉප කරන 

ලද අදහ වන අතර  ෙෂෙයම ඒවා කාතාවෙ ක අවාක 

බඳ ව ෙ. කාතා කඩාය ෙවන ක ගැන දැ  අදහ  අදාළ 

ෙකාටවල සාකඡා කර ඇත. 

සමතය  වශෙය  කාතා කඩාය ඉම කර ෙපවා ෙ ෙවන ෙලස 

ෙනා සැලම, චඩවෙය  ආර ෂා ම (වෙ හා  සමාජෙ) හා 

රවැයෙ සමාජ-ආක යහපත වැ ක ආම වවථාවට ඇළ 

ෙ අවශතාව. අනනතාව හා ගැම සබධෙය කාතාව උන 

වන අතර ෙෂෙයම පලට හා සමාජයට  කාතාවෙ ආක දායකවය 

ගැම ඔ අෙ ෂා කර. ෙමම ක සබධෙය රජෙ ෙම ම 

                                                           
47 ය ම ම ට  වල රණ ග නා ආයතනවල  කා තා ෙය ජනය වැ  කරන ෙලස රට රා ෂ  සහ ස්  
ඉ ලා  බව ෙම ලා සඳහ  කළ ය. සමහ  ෙය ජනා කෙළ කා තා සහභා වය සහ ක ම සඳහා 25% 
ට 50% ද වා  ෙක ටාව   කා තාව ට ෙව  කළ  බව . 
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ෛනක රාෙ (රෙ ෙ පදනම වන ආම වවථාව) කාය භාරය 

සබධෙය කාතාෙව  උනව  ද ව. 

කාතාව  ඉලා  සමහර ක සබධෙය (උදාහරණය  වශෙය 

ගල  බඳ සංකරණ) ආගක හා සංකෘක කඩාය හා 

එකඟවයට  පැම කර මට ඉඩ ෙ. රෙ  ඒකාකාර ය  බවට 

ෙබාෙහ  ෙදෙන  ක  ඉප කළ අතර කාතා කඩාය තක කෙ 

කාතා සමානාමතාව හා ෙවන ෙලස ෙනා සැලම යන ක මත පදනව. 

තව කඩාය  එකාකාර ය යැ කාශ කර ඉතා දැ යා 

මාගය    ආගක හා වාක කඩායවලට අනවශ වාය  සලසන ය 

ම ගල   ඉව කරන ෙලස ද ඉලා ෙය. ෙමම ආථානෙය  ෙප 

ෙ ගල  ෙයාදා ගැම බඳ ෙනාදැව කම ෙමම ගල  බඳ 

සාවද ෙතාර. උදාහරණය  වශෙය සමහර කඩාය ෙපවා ෙ  

ෙසවලාෙ ය සා ෙදමළ ෙනාවන අයට උෙ ඉඩ ල ගත ෙනාහැ  

බව. න ෙමය සත තවය ෙනාෙ. ගල  සංෙශ ධනය මට 

ෙෂෙයම ආගක කඩාය  ධ  අතර ඔ යා ෙ ගල  

ඒ ආකාරයට ම ය  බව. 

ඒ සබධෙය ඇ ධ ආථානය අව බලන ට ගල  සංෙශ ධනය  

සංෙ නය  ය හැ  බැ  ධ කඩාය සමග සාකඡා කර ගල 

 සංෙශ ධනය  ගැන කට මට  ෙකාසම  ප කරන ෙලස අ 

ෙය ජනා කර. ෙකෙ ෙවත ෙමම නෙ වැදගකම ගැන ය ය සඳහ 

කරන අතර ෙමම සංෙශ ධන හැ  තා  ඉ ම ෙගන ඒම සඳහා සාකඡා 

අරඹන ෙලස  අදාළ ආයතනව ඉලා . 

අවාක පනෙ කාතාව ෙවෙව  ෙෂ ෙකාටස  ය  යැ 

ෙය ජනා කරන අතර  එ පහත සඳහ ක  ඇළ කළ  යැ  යා 

. 
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ට ක අවාක: 

 ට ෙවන ෙලස සලකන ය /පාදන අවලං ම 

 ට හා ට සමාන අ ය ය. ෙෂෙයම පල න 

 ගක ෙෙෙම ම  සමාජෙ ද,  ෙය හා 

භාතෙය  සමානාමතාවය තහ කළ ය.  

 සමාන වනාකම  ඇ වැඩ සඳහා  ට සමාන වැ ලබා ගැෙ 

අය ෙ. 

 ට කාරයට හා කාක ණවය මට අය  ෙ 

 ංසාෙව ෙතාරව අමානෙය ව ෙ අය ට ෙ 

 ඔට අවශ  යා ෙසායා ගැමට, වෙන පාය හා  ෙතනයකට  

ට අය  ෙ. 

 ආහාර ර තතාව හා ආහාර වානවයට  ට අය  ෙ 

 සමාජ ආර ෂණය, වාස, අධාපනය හා ෙසෟඛය ආයට ට 

අය  ෙ. 

 ෙය ජනය සහ රණ ගැෙ සමාන අය   ට ෙ. 

 ගක හා ෙපා ථානවල  ංසාව, වධ , අවම සහගත,  

හා අමාක සැලව දහ ෙ අය  ටෙ. 

ඉහත දැ  ෙත ෙශවලට අමතරව කාතා කඩායව ලැ අදහ මත 

පදන ව පහත දැ ෙවන ෙය ජනා ඉප කර. 

 ආම වවථාෙ භාෂාව ංක වශෙය අප ෂපා ය ය. 

ආම වවථාෙ භාෂාව බඳ ව  වවථා ෙකප කව 

ංකවය බඳ ෙෂඥෙයෙ උපෙද ලබා ගත ය. 

 ෙකප කවට උපෙද මට  ංකවය බඳ ෙෂඥෙ 

කව  ප කළ ය. වවථා සපාදන මඩලෙ  කාතා 

ෙය ජනය ඉතා පහළ වන අතර  උප ක සඳහා ම මවය  

න  කර නැ බැ  ෙමය ඉතා වැදග ෙ. 

 කාතාව සඳහා වාන ෙකාසම  ප කළ ය. ෙ බඳ තර 

18 වැ පෙදෙ සදහ කර ඇත. 
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330.  ළමෙ හා තණ ජනයාෙ  අවාක 

ළම හා තණය බඳ ව ෙබාෙහ  ෙය ජනා ඉප ය.  ෙම සමහර  

ෙෂයම වයස හා සබධ ඒවා  අතර   වශෙය  ෙසෟඛය  හා 

අධාපනය  ෙම ම  ඒවාට සබධ රාජ ප බද ව ය.  අධාපන 

අංශෙ පවන න ෙබාෙහ  අය ම කර . ෙ අතර ප නැකම, 

ණාමක භාවෙ ෙවනක, අධාපනෙ සමානවය හා අවථා බඳ 

පරමාථවල ඳ වැම හා අධාපන පාඨමාලා හා වහෙ න ද,  ය.  ෙවා 

සධානයට හා සාමය ෙගාඩනැෙ යනයට  පටහැ යැ  කාශ 

ය.48 

 

ළමට ධව  වන ංක හා අ චඩ යා වැළැ ෙ  

අවශතාව ෙබාෙහ  අය  ෙපවා ෙදන ල. ළම සමග කට ෙ 

අකරණ යාවය සංෙ ෙනාම, එවැ න අනවශ ෙලස මාදම 

බදව,  ෙබාෙහ  අය ෙදා පැවෙ අකරණයට. ළමා අපෙය ජනය හා 

ංසාව සබධෙය  වරදකව වන අයට  මරණ දවම ෙහ  අම 

වශෙය ඉතා දැ දව පැනය  යැ ෙය ජනා ය.   

 

අ වය ගැ ගැෙ නය සා වාහය සඳහා කැමැත ය හැ  වයස 

අ 16 ද වා අ කරන ෙලසද,  අදහස  ඉප ය. 

 

ඉප  අදහ සබධෙය වාද වාද ඇ එ  අවථාව  න  ෛනක 

ෂණෙ වයස හා වාහ වයස එක  ය  ය ෙගන ආ ෙය ජනාව. ෙකෙ 

ෙවත  වාහය ය චඩවය ෙහ  රාකෑෙම ෙතාර පරමාද තවය  

බව ංක සබඳතා ය ෙ වාහය ළ පමණ  බව, ෙමම 

ෙය ජනාෙව උපකපනය ෙකෙ. අ වය වාහ ෙ හා අ වයෙස ගැ 

ගැෙ ෙසෟඛ ගැට  එය ෙනාසලක. ෙ ෙය ජනාව ඉප කර ෙබෙ 

ළම වැ වශෙය ංක අපරාධවලට ෙයා ම ගැන චාරය  වශෙය.  

                                                           
48 ෙශ ත ෙ ශ අතර  සමාජෙ  බ ධ ස්වභාවය, ය ල  ඇ ළ ෙ  අගය හා ෙවනස් ෙලස ෙන සැල ම ආ ය 
ඇ ළ වන ෙලස පාඨමාලා සංෙශ ධනය ම. ආග ක හා ඒක ං ක පාසැ  අෛධය යම  ම හා ෙල ක ආග , 
ජා අධ ාපනය ආ ය පාඨමාලාවට ඇ ළ  මද, ය. 
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න වාහ වන වයස අ ෙම ෙහ   ෛනක ෂණෙ වයස වැ ෙම 

ෙහ   ෙ නය සය හැ  ද? යන ගැන ගැ සලකා බැය ය. 

 

පහත දැ ෙවන ක ද, ඇළව  ළමෙ හා තණෙ අවාක 

බඳ ෙකාටස   අවාක පනෙ ඇළ ය  යැ අ ෙශ කර. 

  

 i. ළළමෙ හා තණ ජනයාෙ අවාක: 

අ) සමානාමතාව හා ෙවන ෙලස සැලෙම දහස, ළමට හා 

තණ ජනයාට රෙ රවැයට  යම අවාක ඇ 

අතර ඔෙ වයසට යත  අද ලැෙ. 

ආ) අනනතාව හා ජාකවය-වාහෙය ට උප ළමට ද, 

සමාන අවාක  සහක ම 

ඇ) අපෙය ජනය, ෙනාසලකා හැම, ංසාව, අඩෙට ම හා 

අවමානයට ල ම ආෙය ආර ෂාව 

ඈ) ප පසරෙය ඉව කළ ට  පලක කවරණය ෙහ  

කප කවරණයකට ඇ අය 

ඉ) ක අවශතා සරාම:ෙප ෂණය, ෙසවණ, ෙසෟඛ හා සමාජ 

ෙවා 

ඊ) ළමා තකා  ආධාර හා අකරණයට යෑෙ පහව 

උ) අ ගැවලට ෙයාදා ෙනාගැම හා අගැ සමෙ ෙෂ 

ආර ෂාව 

ඌ) ළමෙ ෙසෟඛයට හාකර ඇබැවන වව ආර ෂාව 

ඒ) වයසට උත ජනන හා ංක අධාපනය ඇ රජෙය 

සපයන දහ අධාපනය 

ඔ) කාක හා මානක ෙසෟඛය අ ලබා ගත හැ  ඉහළම 

තවය, රජෙය ලබා ෙදන වැළැ ෙ හා ව ෙ ෙසෟඛ 
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ෙවා ෙනාෙ ලබා ගැම, හ ෛවද කාර. ජනන හා 

ංක ෙසෟඛ ෙවා ලබා ගැෙ අය 

ඕ) වයස අ පහ, දහඅට අතර යලට  රජෙය සපයන 

දහ අධාපනය ලබා ගත හැ  ම. වයස අ පහ, 

දහහතර අතර අධාපනය යලට අවාය ෙ. 

ක) අනදායක කට සත  යා, මය රාකෑම, ෙර  

 වාහනය, වහ ෙවය හා බෙල වැඩ ගැම ආෙය 

ආර ෂාව 

ග) ආබාධ සත, පහායක/දගත ෙර ග සත ළමට ෙෂ 

ආර ෂාව 

ජ) ෙදමාය එ  ෙකෙන  ෙහ  ෙදෙදනා ම අඅඩංවට ප ට  

ෙෂ ආර ෂාව 

ට) වසන ෙහ  ගැ කාලවල ඛ කවරණය 

ඩ) ංසාව, වාක හා/ෙහ  ංක ංසාව වධනය කරන 

පඩව ආර ෂාව 

ii.  ළමෙ හා තණයෙ ෙෂ අෙ ෂාව ක ෙගන වධනය 

ම රජෙ වගම  ෙ. 

අ) රාකෑම, අපෙය ජනය හා ෙනාසලකා හැම ආෙය ආර ෂා ම 

ආ) ෙෂෙයම අනාර ත, ෙදමාය ෙහ  භාරකාර කවරණය  නැ,  

චඩවෙ හා ගැවලට ෙගා   ළමට සහාය වන  සමාජ හා 

 වැඩසටහ යාමක ම 

iii ජාය ෙගාඩනැෙ, සධානෙ හා සංවධනෙ තණ ජනයාෙ  

කාය භාරය ගැම. 

අ) ෙපා හා ජා කටවලට ළම හා තණය සහභා කරම 
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iv) පල, සමාජෙ වැදග ඒකකය  බව සමාජය හා රජය  එය 

ආර ෂා කළ  බව ගැම 

අ) යම ෂට සහ ට වාහ ෙ ෙහ  ෙනා ෙ 

කමෙමම,  පල  ථාත මට කම ෙ.  පල 

ළ ෂයාෙ  සහ  යෙ අවාක සමාන ය ය. 

ආ) වාහය   ය හැ  වෙ එෙ බලාෙපාෙරා වන 

කලයෙ ණ හා දහ එකඟවය මත පම. 

ඇ) වාහය ළ, එය අවලං ෙම පව, කලයෙ   

අවාක හා වග සමාන ෙ. එවැ වාහවල දවෙ 

ආර ෂාවට අවශ පාදන සපයා ය ය. 

v. යම අවථාව ළමයාෙ පාශවෙය බලන ට ෙහාඳ ම ෙ බඳ 

ලධමය අගමනය ම 

331. ආබාධ සත ගලයෙ අවාක 

ආබාධ සත ගලයෙ ෙෂ අවශතා බඳ ව  කඩාය පය  ම 

ක ඉප කළහ. ෙම ෙපවා  එ  කණ  ෙ ආම 

වවථාව ය ෙදනාට ම  ෙපා ය  බව.  වවථාෙව යල 

ඇළ වන සමාජය   සහක කළ  යැ ද,  අතර ඇ ෙවනක 

මානව ධවෙ  ෙකාටස  ෙලස  ගත  යැද,  ෙපවා ෙදන ල. 

ආම වවථාවට පදනම ය ෙ බධ සමාජය  බඳ දැ ම වන 

අතර ෙෂෙය ම ෙවන හැ යා  සත අයෙ  අවාක ආර ෂා කළ 

ය. 

 

ආම වවථාෙ කාෙ පහත සඳහ ෙකාටස අඩං ය  ය  

ෙය ජනා කරන ල. 

 මෂවෙ හා මානව ධවෙ ෙකාටස  ෙලස බලතා සත 

ගලය ෙගන ග කළ  ය. 
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අවාක පනෙ  ආබාත ගලය බඳ  ෙෂ ෙකාටෙ  පහත 

දැ ෙවන ක ඇළ කළ  යැ අ ෙය ජනා කර.  ෙපර ෙකාටවල 

සඳහ කළ කවලට අමතරව  ෙමම ෙෂ යවර ද, සහක කළ  ෙ. 

i ෙෂෙයම බධ ආකාරයට  ෙවන ෙලස සැලෙ අදැම 

න ආබාධය සත  හා ගැහැ ළම  ඇ ය 

ආබාත ගලයට සත වශෙය ම  සමානවය ළඟා කර 

ගැමට අවශ ෙත යවර සඳහා සහනදා යා මාගය  

ගැම. ෙමම වවථාෙ පාදන ළ එවැ යවර ෙවන ෙලස 

සැලම   ෙනාව ඇත. 

ii.  ලංකාෙ දැනට ඇ ආක, සමාජ,  හා ෙශපාලන 

අවාක, ආබාධ සත ගලයෙ ෙත තවයට 

සංකය වශෙය සබධ ම සඳහා ක අවාක 

බඳ පෙදෙ අදාළ ෙදය සමාන අවථා බද ව 

සඳහ ය ය. ආබාධ සත ගලයෙ  අවාක 

සා ෂා කර ගත හැ  රාවට වැදග වෙ සමාන සැලම 

ෙනාව ෙමම ලධමය. 

iii ය ඉෙ  සමාන ගැමකට ඇ අය සමග, තමාට 

කැම රණ ගැෙ දහස ඇව ආබාධය  සත සෑම 

ගලෙයෙ ම ආෙක හා ගල අමානය, වාකාරය, හා 

ගලවය ෙත ෙලස ගත ය. ෙම අදහ කරෙ 

ආබාධ සත ගලෙයට එම ආබාධය සා මැවරණ යාවය 

ඇ ෙශපාලන හා ෙපා කටවලට බලපෑ ෙ අය 

අ කළ ෙනාහැ  බව. ඔ ද,  ලංකාෙ සමාන රවැය 

ෙලස සැල ය  ෙ. තවද, ගලෙයෙ කාක හා මානක  

ණවයට  රජය ග කළ  අතර  ආෙශක ෙනාව සහායක 

රණ ගැෙ යණය  සත ව  ඔෙ ෛනක තවය 

ගත ය. 

iv.  බලතා ම ම අවථාවක ඔෙ දහස අ මට 

ෙව  ෙනාෙ. 
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v. බලතා සත ගලය ඉතා අනාර ත වන අවථා ඉම 

කර බලතා සත ගලයෙ තයට ඇ අය 

ෙතව ගත ය. 

vi. රාකෑෙම දහස:  ලංකාෙ බලතා සත ගලය 

ආයතනගත ෙ ඉහළ ණනතාව  ද නට ලැෙ. ෙවාෙ 

කාතාව හා ගැහැ ළම රාකෑමට ල ෙ අවදානම ඉතා 

ඉහළය. 

vii. වස ඇළත හා ටත ෙම ම ෙපා හා ගක ආයතන ළ 

ඔෙ ංකවය පදන  අංශ ඇව  යම ආකාරෙය 

අපෙය ජන හා රාකෑව  රජය, බලතා සත ගලය 

ආර ෂා කළ ය. 

viii. ආක හා සමාය අවාක:  අධාපනය, ෙසෟඛය,  යා, 

සමාජ ආර ෂාව සහ වාස සමග ක අවාක බඳ 

පෙදෙ ද වා ඇ  හා  ධ ස ම   ලංකාව 

එකඟ  ඇ  ආක සමාජ හා  සංකෘක අවාක බලතා 

සත ගලය සබධෙය ෙෂෙය ගත ය. 

ix. ආබාත ගලයෙ අවාක බඳෙකාසම  ථාත 

ම. (තර සඳහා 18 පෙදය බලන) 

x මැවරණ සංකරණ- මැවරණ යාවයට සහභා ම: 

මධම රජය හා බලය පැව අ මටවල  රාජ 

ආයතනවලට ඡදය මට හා ෙ පමට  බලතා සත 

ගලයට ඇ අවථා හා අය තව දැ ය  ය. ෙ 

බඳ තර 15 පෙදෙ අඩං ෙ. 
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332.  සව අවාක හා ආර ෂාව 

කව ඉයට ආ කඩාය පය ම වවථාමය පාදනය  ෙලස සව 

අවාක ඇළ ෙ අවශතාව ෙපවා ෙය. ෙමම කඩායවල 

තකයට පදන ෙ  ෙම ස ද, සංෙතන  සා ඔටද, 

තයට අය  ඇ බව. සවය සංෙතන  ෙලස ෙගන ඇ  

නවලතය, ංශය හා ඔයාව  වැ රටව ගණනක උදාහරණද, ඔ 

ඉප  කළහ.  

වතමාන ආම වවථාෙ 29 වැ වවථාව “ජාෙ යහපත ෙවෙව 

පසරය ආර ෂා කර සංර ෂණය කර  ම” රජෙ වගම  ෙලස 

ද වා ෙ.  සව අවාක ෙවෙව ෙප  කඩාය යා ෙ 

යාමක ලධම උසාය  ෙහ  අකරණය  යාමක කළ ෙනා හැ  

බැ  ෙමය යාමක ෙ ඩැස  ඇ බව. 

කෙ ෙශය වෙ  සෙ බ සාධනය වධනය කරන හා සට 

 ෙලස සැලම වළ වන,   ම යා කළ හැ   වගය   

අවාක පනතට ඇළ ම බද ව සළකා බැය ය යන . ෙ 

ම කාක හා සාකක ෙලස සට සැලම  සහක ෙකෙර ඇත. 

12.3 ක අවාක උලංඝනය ම සබධෙය  සහන ලබා ගැම හා 

 ය ඉ කරවා ගැම 

12.3.1 ඉප කළ අදහ 

ට ෙපරද, සඳහ කළ ප ක අවාක  ම හා පාලන තය 

ජාතකරණය, අප ඉයට පැ ෙබාෙහ  ෙදෙනෙ  ඉම ය. තමෙ 

  ගැන ඉප ෙ යනවල  ෙම ම  සහන ලබා ගැෙ ණ 

පෑමට වන කරතා ඔ තර කළහ. ඔෙ මතය ෙ ආම 

වවථාෙව සහක කර ඇ  අවාක හා  ආර ෂාව රවැය 

බතරයකට  ලබාගත ෙනාහැ  ෙම ම අථාත ෙනාවන බව. වන රාම 

ජනතාව ෙමම අවාක යාමක ෙ ගැට අපට පැහැ කෙළ ය. 
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112.3.2 ෙශ   

වවථා ෙකප යාවෙ සලකා බැම සඳහා  ෙම ම  ක 

අවාක යාමක ෙ  යණය සබධෙය  පහත දැ ෙවන 

ෙශ ඉප කර. 

1. අවාක පනත ෙකප කළ ෙ ජනතාවෙ ෙවන වන 

අවශතා හා අෙ ෂාවට චාර  දැ ය හැ  ආකාරයට. 

අවාක බඳ අදහස මෙය පණාමය වන සමාය 

ෙඛනය  ෙලස සැල ය ය. ෙවන වචනව වෙහා ව වර 

සංෙශ ධනය ම සඳහා පාදන ය ය. 

2. අවාක අතර ගැම  ඇ ට ඒවා සඳා ගත හැ   ආකාරය බද 

ව ද,  අවාක පනෙ අවධානය  ෙයා ය ය. 

අ) ජාතවාදෙ ලධම බඳ අදහ අනරට ප 

ෙනාකර  තරගකා ෙහ  එ ෙනක ගැෙටන අවාක 

බඳ සංවාද  සබධෙය  රණ ගනා යාවය 

තව දැ ය ය. 

3. ෙධනාමක අවාක (රාජෙය ආර ෂා ම) හා ධනාමක  

අවාක (රජෙ ආර ෂාවට ක, ෙප ෂණය, ෙසවණ, අධාපනය, 

ෙසෟඛය,  යා) අතර  සමත බව  ඇ බවට වග බලාගත ය. 

රාජ පෙ යාමක ලධම සක වෙ ෙකෙ ද? යන ෙමයට 

සබධ ය හැක. සාදාක ව  අවාක ගැන තෙ රජෙ 

මා ඉ මවා යෑව ආර ෂා ම  ෙලස ව, අද ගක වවසාය/ 

ආයතන  ෙබාෙහ  අවථාවල  රජයට වඩා බලපෑම  රාජ උපකරණවලට 

සහ බලය  කරන බැ  රජයට   ඇ ආයතන ද,  වග ව  

ෙලස සැලම අවශ ෙ. 

4. අවාක බද ව අවධාරණය ම රාජය සමග ඇ සමාජ 

ෙම  ඉව ම  ෙනාවන බවට සහක ය ය. එෙ වෙහා,  

එ ඵලය වෙ ක රාජ කායයන ව ඉ කළ ෙනාහැ  

අසාථක අවම රජය . ෙම අදහ කරෙ  රාජෙ  යාමක 
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ප හා ආම වවථාෙ අ ෙකාට, අවාක පනත 

සමග ගැලෙපන හා සහාය ෙදන ආකාරෙ ය ය යන. 

5. කඩාය පදන  ඩනයට ධව සට මට  අවාකවල 

ඇ අගය අවෙබ ධ කර ගැම. 

6. අසමාන සැල  දැෙ ෙකාසම  ෙහ   සමාන අවථා ෙකාසම   

ථාත ම (21 වැ පෙදය බලන). 

7. අකරණ යාදාමය  ක අවාක උලංඝනය    

අවථාවල ක අවාක බඳඅකරණ බලයට අකරණය 

ද,යට ය ය. 

8. ගක ආයතන  ක අවාක උලංඝනය කළ ට  එය 

ක අවාක අකරණයට යට ය ය. 

9. ක අවාසක උලංඝනය ම  සබධෙය ඕනෑම 

කඩායමකට ෙහ  ගලෙය  ෙවෙව ඕනෑම කඩායමකට  න 

පැවය හැ  ආකාරයට  ෙහ   ෙපා යහපත ෙවෙව න පැවෙ 

පාදන සක කළ ය. 

10. යත කාලයකට ජනන  යාමාගය  සැකම- සමාජෙ 

අසමානතාවට චාර දැ ම සඳහා උත  සබධෙය 

අසමානතාව ආප හැරෙ යාමාග ගැම (21 වැ පෙදය 

බලන). 

11. අවාක පන ක අවාක වග සහ   ලංකාව  

අස කර ඇ එ ස ජාෙ ස සමග සංගත වන බවට සහක 

ය ය. 

12. හ අවථා ෙරලා හා මහජන/ජාක ආර ෂාව ම ක 

අවාක යටප ෙ  අනර  අප ඉයට පැ ෙබාෙහ  අය 

 ෙපවා ෙදන ල. ෙ සා  ක අවාක මා ම හැ  

තා  රට අවම කළ ය. 
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112.4  1978 ආම  වවථාෙ  126 වැ වවථාව 

ආම වවථාෙ කාත ඕනෑම ක අවාකම  ධායක ෙහ  

පපාලන  යාව  උලංඝනය ම ෙහ  උලංඝනය මට ඉඩ ඇ ට ඒ 

සබධෙය රණය ෙ  එකම හා ත අකරන බලය පවරා ඇෙ  1978 

ආම වවථාෙ 126 වැ වවථාව ම. 

 

126 ෙදය යටෙ ඕනෑම ධායක ෙහ  පපාලනමය යාව  ම ක 

අවාක උලංඝනය  ෙහ  උලංඝනය මට යන  අවථාවක එම ෙච දනාව 

කරන ගලයා  එවැ උලංඝනය     මාසය  ඇළත ක අය 

උලංඝනයම බඳව ෙඨාකරණයට පැ කළ  ෙ.  

 

12.4.1 ඉප කළ අදහ 

අප ෙවත  කළ මහජන අදහ දැ ම  ශාල සංඛාව   ෙපවා ෙ 

ක අවාක උලංඝනයම බඳ සහනය  ඉමට ආම 

වවථාෙව 126 වවථාව යටෙ යම කර ඇ යා මාගය අව  සාමාන 

ගලෙයට  පහත දැ ෙවන ෙ සා  සහනය  ලබා ගැම කර බව. 

 ෙඨාකරණෙ  අයපත  ෙගා මට අදාළ ය ෙඛන දාන 

කර ගැමට ලබා  ඇ මාසයක කාලය මාණව ෙනාම. 

 ෙකාළඹ යාමක වන ෙඨාකරණෙ අයපත  ෙගා ම ඉතා 

යද අක හා කර කායය  ම 

 ෙමය සාධාරණ පාදනය  ෙනාෙ 

 ෙඨාකරණය ඉහළම උසාය වන බැ  එ ෙය ගය   

සබධෙය  අයාචනය   ඉප ෙ අය  නැ  ම. 

12.4.2 ෙශ 

1. ක  අවාක අයපත   ඉප ෙ කාල මාව  මාස 3  

ද වා වැ කළ ය. 

2. පළෙව  ක අවාක බඳ අකරණ බලය පළා සැවාර 

පවවන අයාචානාකරණයට පවරා  එ ෙය ගයකට ධව  

අයාචන  ෙඨාකරණයට ඉප ෙ බලය ලබා ම 
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3. උත අවථාව ක අවාක උලංඝනය  බඳ ව  

අම අයපත  ෙහ  ෙගන  ඒ බඳ ව යා මට  අවශ වන 

උසා  සක ම 

4. කඩායමක සාමාකෙයෙ ක අවාක උලංඝනය ට එම 

කඩායමට ක අවාක අයපත  ෙගා ෙ අය ලබා 

ම 
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113 පෙදය 

භාෂා අවාක 

13.1  ඉප කළ අදහ   

භාෂා අවාක බඳ ඉප කළ ෙය ජනය  අවධානය ෙයා කර ෙ 

රවැයා කැම භාෂාව  ෙපා ෙවා ලබා ගැෙ අය  හා ඩා තරයෙ 

භාෂා ආර ෂා කර සංර ෂණය මට  ගත  යවර සබධෙය. 

 

රජෙ ය ආයතන ළ ල, ජාක ෙහ  පපාලන භාෂ ෙලස  ංහල හා ෙදමළ භාෂා  

කාශ කළ ද? යන සබධෙය  ධ මත . ෙම ඉං ෙයාදා ග 

ඇෙ  සධාන භාෂාව ෙලස. ෙමයට කප අදහස  ෙ භාෂා නම  රජෙ 

ල/පපාලන භාෂා ෙලස කාශ ම. තව අෙක ෙය ජනාව  ෙ  ල භාෂාව 

බලාමක කළ ෙ ෙශ පදනම  ය  බව. එම ෙශෙ බතරෙ භාෂාව  

ල භාෂාව ෙ.  ෙමම ෙශය පළාත ,  කය  ෙහ   කය  ළ ඩා 

ෙකාඨාසය  ෙහ  මට වන.ෙ අවරජය හා ගක ආයතන  ෙවා 

සැපම, ඒවා සමග සෙදනය, රවැයා කැම භාෂාව  ය ය යන 

ක අය  ෙලස ආම වවථාෙ ඇළ කළ  අතර ෙමම අය 

උලංඝනය ම සබධෙය ෛනක  සහනය  ය ය.  ඉහත ෙය ජනාව 

අව  රජෙ ෙවයට බඳවා ගනා ය ෙදනාටම අවම වශෙය -භාෂා ෙහ  -

භාෂා හැ යාව  ය  ෙ.  ෙම ඉං වැඩ කරන/සධාන භාෂාව ව ඇත. 

 

ය රවැය  අතර -භාෂා සලතා වධනය ම මහජනතාව අෙ ෂා කරන 

අතර  අධාපනය සබධෙය ඔෙ ඉම ෙ 1 වැ වසෙ ට  අ.ෙපා.ස. 

උස ෙපළ ද වා  ෂ/ෂාවට භාෂා නම ඉගැය ය යන. ෙකෙ ෙවත 

තමා කැම භාෂාව  අධාපනය ලැෙ අ  සෑම රවැෙයටම ෙ. 

 

ජාක භාෂා  රපය යාමක මට රාජ භාෂා ෙකාසම සබල ගැය 

ය. ෙමය යාමක මට ක ල ද ෂ පවතක, භාෂා පවතක 

හා ල ෙඛක වැ අවශතා සරාය  ෙ. මහජනයා සඳහා  දැ, ෙව 

අඩ, දැ ව, සංඥා හා උපෙද ඇ ය රජෙ ෙතාර ංහල, ෙදමළ හා 

ඉං යන භාෂා ෙනම ය ය.  ජනයාෙ භාෂා අවාක උලංඝනය කළ 
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ට ෙහ  යාමක ෙනාකළ ට  ම යා කළ හැ  ය ය. මැෙ, ආවා, 

ෙත මලයාල, අක, අකා සභවය  සත  රජාව, ෙබ රා,  ආ 

භාෂා ආර ෂා මට, සංර ෂණය මට, යවර ගත ය. ෙමවැ භාෂා 21 

ඇතැ ය ලැෙ. 

 

භාෂා අවාක බඳ මහජන අදහ දැ වල  ෙපා ඉම ෙ  තමා කැම 

භාෂාව  රජෙ ෙවා ලබා ගැමට, රජය සමග සෙදනය ෙ පහව. 

ෙබාෙහ  ට ෙමය ෙකෙනෙ ම භාෂාව වන අතර  ෙම  ෙපෙ තමෙ 

භාෂාෙ භාතය බඳව  රජය සමාන ආකාරයට  සැලම. ඩා තර 

කඩායමවල ඉම ෙ ඔෙ භාෂා හා ඒ හා බැ සංකෘක භාත  නාශ 

 යැමට ෙනා   ක ගැමට  රාජ ගැම හා සහාය ලබා ම. 

 

113.2  ෙශ 

 ලංකාෙ තර කඩායවලට අය රවැයෙ ඉම වෙ,   

ලාං ක සමාජෙ  සම සහකව ෙලස  ඔෙ භාෂාෙව  රජය සමග ගෙද 

ම, ෙවා ලබා ගැම, බව   කර   ලංකා ජනතාවෙ  භාෂා 

අ බඳව  පහත සඳහ ෙශ ඉප මට කැමැෙත. 

1. ංහල හා ෙදමළ භාෂා ල, ජාක හා පපාලන භාෂා ෙලස,  ඉං සධාන 

භාෂාව ෙලස,  කාශ කළ ය. 

2. රවැයා කැම භාෂාව   රජය සමග සෙදනය ම හා ෙපා 

ෙවාව ලබාගැම ක අය  ෙලස සහක ම. ෙෂෙයම ෙමය 

පහත සඳහ ක සබධෙය ෙ. 

i. ඕනෑම ජාක භාෂාව  අධාපනය ලැෙ අය 

ii. පපාලනෙ භාෂාව හා උසාෙ  භාෂාව ඉතා ත යාමක කළ  

අතර  එය ක  අවාකම  බවට පාදන ඇළ කළ ය. 

 ෙදපාතෙව  ෙහ  රජෙ ෙවන ඕනෑමආයතනය  සමග 

ඕනෑම ජාක භාෂාව  ෙහ  සධාන භාෂාෙව සෙදනය  

ම ක අවාකම  ෙලස කාශ කළ ය. 

 ඕනෑම පළා සභාව   ෙහ  පළා සභාව  යටෙ ඇ ඕනෑම  

ආයතනය  සමග ංහල ෙහ  ෙදමළ භාෂාව ෙහ ඉං 
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භාෂාෙව  සෙදනය ක අවාකම  ෙලස කාශ කළ 

ය. 

iii. ය රජෙ හා පළා සභා දැ, ෙප ම හා එවැ ෙපා ෙඛන 

යල  ංහල හා ෙදමළ භාෂාව ම, එවැ දැ ෙප ම 

ආය සබධෙය  ංහල ෙහ  ෙදමළ භාෂාව සෙදනය ම 

අය ඕනෑම පාශවයකට ඇ බව ක අවාකම  ෙලස 

ගැම. 

iv. භාෂාව පදන කර ෙගන ෙවන ෙලස සැලම  ක අවාක 

උලංඝනය  ෙලස සැලම. 

3. සෑම රවැෙයටම තම කැම භාෂාෙව අධාපනය ලබා ගැෙ අය 

ෙ. පළ වැ ෙෙ ට ංහල, ෙදමළ හා ඉං ඉෙගම අවාය කළ 

ය. 

4. ජාක භාෂා පය සණෙය  යාමක ම සඳහා රාජ භාෂා 

ෙකාසමට බලය ලබා ම 

5. ඩා තර කඩායවල භාෂා ආර ෂා මට හා සංර ෂණය මට 

රජෙ ආධාර ලබා ය  ෙ. ආම වවථාෙ එවැ භාෂා බඳ 

උපෙඛනය  ඇළ කළ ය. 

6. ය රවැයට ඔෙ භාෂා හා සංකෘය  ඉෙගමට  අය  ඇ 

අතර ඓහාකව රෙ වාසය කරන ජනයාෙ භාෂා හා සංකෘ  ෙප ෂණය 

ම, සංර ෂණය ම සඳහා රාජ භාෂා ෙකාසෙ ෂය පථය  

කළ  ෙ. තමෙ භාෂාව හා සංකෘය ඉෙගෙ සමාන අවථා සෑම 

රවැෙයටම ලබා ම  රජෙ වග ම  ෙව. 

7. ආබාතයෙ භාෂා, සංඥා භාෂා හා ෙ ආයද,  අවශ  අවථාව ල 

සෙදනයට ෙයාදා ගත හැ  භාෂා වන බැ රජෙ ෙවා අෙ ෂා කරන 

ෙමවැ අයට  ෙමම භාෂාව එම ෙතාර ලබා ම රජෙ වගම .
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114. පෙදය 

අකරණය 

 

කව ඉෙ  අකරණය හා එ යාකාවය ගැන ක දැ  බතරය ධාන 

න න  ගැන අවධානය ෙයා කෙය. ඒවා න ය යාමක ෙ දැ ය 

හැ  ‘අකතර මාදය‘,   ය ලබා ගැෙ ‘ශාල යද‘ හා ‘අකරණෙ 

වානවය” බඳ න කා තවය. 

 

අකරණ යාවෙ ඇ ආකාය ෂම බව හා ෂණය  ෙමම  ාය මටෙ  

ආර සමට  උසා අෙපාෙහාස ම ගැනද  මහජනතාව ක දැ හ. ාය 

මටෙ අකරණ යණය  ෙනාමැම හා අකරණ පධෙ මාදය හා යද 

සා ෙබාෙහ   හා ආක කඩාය  අකරණය ෙවත යෑෙ ක අතය අත 

හැර දම.  ෙබාෙහ  ෙදෙන  ෙපවා  තව කණ  ෙ  ෙමම අය ලබා 

ගැමට යන යදම, සාමාන රවැෙයෙ  ආක හැ යාවට ඔෙරා ෙනාෙදන 

බැ අකරණයට යෑෙ අය   මායාව  පමණ  බව. න පැවම සඳහා අය 

කරන ගා  ඔට දරා ගත ෙනාහැ  බැ  ඔ උසා   ය ලබා ගැෙ  

අදහස අහැර දම.  එ තරා යකට ෙ ගත ෙහා ෙ මාදය හා  න 

පැවෙ යද සා සමහර අය ඔෙ න සඳාගැමට තල ෙනාවන හා 

බ ක ම වලට ෙයා ෙම  රෙ ෙ ආපතය වල  ෙ. 

 

රෙ උසා පධය ෙහ  උසා වහය සණෙයම ෙවන ම වැ ලවකා 

අදහ  කවට එතර ලැෙ නැත. තරමක වහාමක සංධානය   

වතමාන උසා පධය, ජනතාවට සප කළ හැ ය යන බඳව  ෙපා 

එකඟවය  දැ ය හැ  ය. 

 

ෙකෙ ෙවත ෙ සබධෙය ඉප අදහස  ෙ  ධාන වශෙය වවථාෙ 

අථ දැ  සබධ  ගැට ගැන කට ම ෙමම වවථාදායකෙ සමත  

 අකරණමය සමාෙල චනයකට  භාජනය කරන  වවථාදායක උසාය  ථාත 

ම. 
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114.1. උසා වහය 

ෙමම වාතාෙ ෙවනම සාකඡාවට භාජනය කර ඇ වවථාදායක සභාව  

ෙ අදහසට අමතරව, දැනට රෙ ඇ ෙඨාකරණය, 

අයාචනාකරණය,  මහාකරණය, පළා මහාකරණ,   උසා හා 

මො උසා  ගටම යාමක ය ය ෙපා එකඟවය   . 

ජනතාවෙ අකරණ බලය ෙකම වවථාව  උපමාකරණවලට ලැය 

 යද ෙය ජනා කරන ල. එය පාෙව  වවථාෙව ලබා ග 

බලය  ෙනාය ය. ජනතාවෙ අකරණ බලය ෙකම වවථාෙව 

උපමාකරණවලට පැවය ය ෙශ කරන අතර  ෙමම උසාවල  ධ 

අකරණ ෂය මාව වවථාෙම දැ ය  ෙ. රජෙ අ ආයතනව 

නාකව  හා  ෙපම  යන ෙදයාකාරෙය ම එය වානවය තහ කරන 

බැ  කව ඒ අදහසට එකඟ ෙ. 

 

ෙකෙ ෙවත ෙබාෙහ  ෙදෙන   ඉප කළ අදහස  ෙ  ක  

අවාක හා භාෂා අවාක බඳ න ඇෙ හා  ෙ අකරණ 

බලය  අයාචනාකරණයට ය  බව  එය ෙකාළඹට මා ෙනාකර රෙ සෑම 

පළාතකම උසා  ය  බවය. ෙමම අදහස යාමක ම සඳහා  

අයාචනාකරණෙ  ව ගණන 35- 45 ද වා වැ කළ  බව  

පලා මටෙ අයාචනාකරණවල අම වශෙය රව ව  

ෙදෙන   ය  බවට ෙය ජනා කරන ල.ෙ ආකාරයටම  ජාක  

බඳව ෙමම උසාවලට  පලා මටෙ යාමක ම සඳහා    

අකරණ බලතල  ලබා ය  බවටද ෙය ජනා කරන ල. පළාත ළ මහකරණ 

 සබධ අයාචනා ෙමම පළා මහකරණවල  සබධ අයාචනා 

පළාෙ ව ලබන අයාචනාකරණයට ෙයා කළ හැ  ෙ. 

 

ජන රජෙ මහාකරණයට දැනට පවන ආකාරයටම ධාන අපරාධ සබධෙය 

අකරණ බලය යාමක කළ හැ ෙ. පළා මහාකරණය 13වැ සංෙශ ධනෙ 

පාදන  හා ඉපව සමත කළ   යටෙ ඇ ලැ ඇ අකරණ බලය 

යාමක කර ඇත. මො උසා හා   උසාවල ෙය ග හා  
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බඳව ඇ අයාචන හා ෙශ ධන අකරණ බලය පළා මහාකරණ  

ගටම යාමක කර ඇත.49 

 

රෙ මො උසා හා   උසා යාමක වන අතර ෙදමාය හා 

දව අතර ඇ වන  හා අධ  වභාවෙ  ක සබධෙය 

කට මට   ක මටෙ  ප උසා ම ගැනද ෙය ජනා ඉප 

ය. නඩ ආඥාපනත, ගෘහථ චඩවය වැළෑ ෙ පනත, ළමෙ 

භාරකාරවය බඳ න, ළමෙ කවරණය,  ආ ක ප උසාව 

සය හැ  අතර   අවථාව  ඒවා ළමා උසායට ෙයා කළ හැ  ෙ. 

ෙ අව ප හා පල සබධ ක ගැන කට මට   ක මටෙ  

ප උසා ම ෙශ ෙකෙ. 

 

 ෙඨාකරණෙ ව ගණන 15 ද වා අයාචනාකරණ ව 

සංඛාව 35-45 අතර ගණන  ද වා වැ ම ෙශ ෙකෙ. 

ෙඨාකරණය,  අයාචනාකරණය, මහාකරණය/පළා මහාකරණය, 

   උසා හා මො උසා  ආ සෑම  අකරණයකටම නලැ 

පාලකෙය  (Master of Rolls) ප කළ යද ෙය ජනා ය.  න ලැ 

පාලකයා, ඒ උසාෙම ෙව  වන අතර  එ වරකට මාස හයකට ෙනා අ 

කාලයකට  අග  ප ෙකෙ. න ලැ පාලකෙ ධාන වග/ 

කායය වෙ (i) ව හා පචා  තක යාවයට සබධ ම  (ii) 

ෙ  පහ ම (iii)  තක ඉප මට න යම ම (iv) 

උසා හා උසා කාලය ෙව ම සහ (v) අග  සමග සාකඡා කර 

 මල ප ම ආය. පළා මහාකරණ හා පළාවල යාමක වන 

මහකරණ සබධෙය එ  න ලැ පාලකෙයට  කට කල හැ  ෙ. 

ෙ ආකාරයටම  කයක    උසා සඳහා  එ  නලැ පාලකෙය ද  

 කෙ මො උසා සඳහා එ  න ලැ පාලකෙය ද  වශෙය  

ප කළ හැ  ෙ. මහකරණ.   උසා හා මො උසා සඳහා  න 

ලැ පාලක ප කළ ෙ  අකරණ ෙවා ෙකාසම. 

                                                           
49පළා  මහා කරණෙ   අ යාචනා හා ෙශ ධන අ කරණ බලය මෙහස් ා  උසා වල  , රණ හා 
ෙය ගවලට පමණ  මා කළ  බවටද ස්  උසා  ෙහ   ක ක /ෙග  උසා වල  රණ එයට ෙය  ෙන කළ 

 බවටද මතය  ඉ ප  ය. ඒවා ෙය  කළ ෙ  පළාෙ  ඇ   අ යාචනා කරණයට . 
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ාථක උසා ඉව ම සා  මො උසාවල කා◌ර්ය භාරය හා වැඩ 

මාණය වැ ෙම  ෙබාෙහ  මාදය ෙ. ෙබාෙහ  අයෙ ඉම  ෙ  

ආර හා සාමය කඩ ගැන  අකරණ බලය සතව ාථක උසා නැවත 

ම. ථක අෂා අෙහ  කළ අවථාෙ   ඉ බඳ උසා 

මට  උසා වහ පනත  සංෙශ ධනය කළ බව  කව දැව ය.  ෙකෙ 

ෙවත අමාත ෙය ගය  ම ෙමම පාදන යාමක  ෙනාකළ අතර  ෙමම 

වවථා පාදනය  අෙහ  ෙම ෙතාරව තවම   ෙපාෙ ද නට ෙ! 

 

සමථ මඩලවල යාකාවය සබධෙයද වතමාන ය සංෙශ ධනය ය 

 ය ෙය ජනාව  ෙක.  වතමාන යට අවශ ෙවනක ම   

සමථ මඩලෙ එකඟ වන සම බලාමක කළහැ  ෙය යන අදහස ඉප 

ය. ෙමම ෙය ජනාෙ ය වනාකම  ඇතැ කව ගනා බැ  ඒ ගැන 

සලකා බැම හා යාමක ම සඳහා ෙශ ෙකෙ. 

 

14.2. වවවථාදායක උසාය/ ෙඨාකරණෙ  වවථාදායක මල 

14.2.1 ඉප කළ අදහ 

අකරණය ගැන අදහ දැ  ෙබාෙහ  ෙදෙන  යා ෙ  වවථාදායක 

උසාය   ය  බව. වවථාදායක උසාය  අවශ  ඇෙ ක 

වශෙය පාෙ පනවල වවථාලතාව ණය මට හා 

පාෙව හා පළා සභා  සමත කළ  අකරණ සමාෙල චනයකට 

භාජනය කර  ඒවාෙ වවථාලතාව රණය ම. 

 

ෙමයට අමතරව මහජනයා ඉප කළ තව අදහස  ෙ අකරණ ෙවා 

ෙකාසෙ රණ  සමාෙල චනය ම සඳහා ෙමම ෙඨාකරණෙ  ගැන 

අයාචනා ඇම සඳහා වවථාදායක උසාය  අතවශ බව.  තව 

සමහෙරෙ අදහස ෙ රාජෙ ය ම ආයතනවල තහං හා වැළ   

ෙමය ජාතය යාවය වැ  කරන බව. 
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114.2.2 ෙශ 

ෙ සබධෙය කව ඉතා ඝ ෙලස සාකඡා කරන ලද අතර කාශ  මත අතර 

 ෙවනක . වවථා සපාදක සභාෙ සැල ලට ගැම සඳහා  පහත 

සඳහ ෙය ජනා ඉප කර. 

1. පහත දැ ෙවන අකරණ බලය සතව වවථාදායක අකරණය  ය 

 ය  සමහර සාමාකය  ෙශ කරන ල.50 

 

අ.  ෙය ත වවථා සංෙශ ධනවල වවථාලතාව  ණය ම 

ආ.  පාෙ පනවල වවථාලතාව ණය ම 

ඇ.  පාෙ පන, රාජ පෙ යාමක ලධම  සමග  

ගැළෙද යන ණය කර කාශ ම 

ඈ. පාෙව සහ පළාසභා ම සමත කරන වල 

වවථාලතාව ණය මට එම  අකරණ 

සමාෙල චනයකට භාජනය ම 

ඉ. වවථාව අථ පණය හා සබධ ක ගැන කාශ ම 

ඊ. අකරණ ෙවා ෙකාසෙම ග ඕනෑම රණය  ගැන  අකරණ 

සමාෙල චනය  ම 

උ. ජාක හා වවථාමය වැදගකම  ඇ කණ  ෙ ය 

වවථාදායක උසාෙ අදහස  වන අවථාව 

ෙඨාකරණෙ  සබධෙය අයාචනා ඇම 

ඌ. ඒවා ක අවාක/ මානව අවාක කඩ කර ඇතැ 

යන පදනම මත  අකරන යා, ෙය ග හා  අෙය ගයට 

ල  කරන  ෙපස ඇම 

ඔ. වවථාමය වශෙය වැදගවන ඕනැම කණ  ගැන 

වවථාදායක උසාෙ  මතය දැන ගැමට  ජනාප, අගමැ 

හා කථානායකට හැ  වන ෙලස උපෙශාමක අකාර බලය 

                                                           
50හ  අමර ය; එ .ෙ .න කා දමය ; ම  හ ආර ; ස්ට  ප රාජ; එ  ෙස ව මාර ; එස් 
තවරාජා; එස් . ෙ ස ර ; ලා  ෙ නායක 
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2. වවථාදායක අකරණය,  ලංකාෙ උසාවල අ උසාය වන අතර  එය 

ෙපාතන උසාය  ව ඇත. 

 

අ. වවථාදායක උසාය සභාප හා තව ව 6 ෙදෙනෙග 

සමත ය ය. 

ආ. වවථාදායක උසාෙ සභාප හා ව  වවථාදායක 

මඩලෙ  ෙශ මත  ජනාප  ප කර ලැෙ. 

ඇ. වවථාදායක උසාය  සණ උසාය  ෙලස ෙහ  ව ප 

ෙදෙනෙ  ෙකාටස  ෙලස  යා කර ඇත. 

3. වවථාදායක සභාව, ෙඨාකරණෙ ාක ව, ය හා 

සබධ ෂයය බද අධයන ක ඇ ශාරද ගලය හා  

ෙෙ ාක ටයෙග සමත ය  ෙය ජනා ෙකෙ. 

4. ෙශපාලනයට ෙකම සබධ ෙහ   ෙශපාලන ප ෂයක තනර  දැ 

ෙහ  දරන ගලය  වවථාදායක උසායට ප ෙනාකළ ය ෙශ 

ෙකෙ. 

ඉහත තරාමකව ද වා ඇ ආකාරෙ වවථාදායක උසාය  ම ගැන 

සමහර ක සාමාකය එකඟ ෙ නැත. ඔෙ මතය ෙ ෙ ම රජෙ 

ධායක හා සපාදකඅංශවලට අකරණෙ වානවයට මැහමට ඉඩ ලැෙබන 

බව.  ඔ වැරට යා ෙ ෙඨාකරණයට  ඉහ ආයතනය  ය  

නැ බව. වතමානෙ වද ඥ ෙනාවන අය ෆඨාකරණයට  ප මට 

තහනම  නැබවද ඔ ෙපවා ෙය. ෙවන ආයතනය  ෙලස වවථාදායක 

උසාය  මට  ධවන අතර  ඔ ෙය ජනා කෙ පවන අකරණ වහය 

ළ ෙඨාකරණෙ වවථාදායක මල .51 

තව ෙශය  ෙ පවන උසා වහය ළ වවථාදායක මල  ම 

එය ෙඨාකරණ වෙග පමණ   සමත ෙනාය ය යන අදහස.  

ඔ ෙය ජනා කෙ ෙඨාකරණෙ ාක ව, ය හා සබධ 

                                                           
51 ෂා  ද අ ස්, ජා. . එ  ව .එ . ෆ ස්;  ජයර න;   මාර; කා  රණ ංහ 
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ෂයය බද අධයන ක ඇ ශාරද ගලය හා  ෙෙ ාක 

ටයෙග සමත උසාය .52 

114.3  අකරණ සමාෙල චනය 

වවථාදායක උසාය  ථාත කරන ෙලස ඉලා   ෙය ජනාවල  අකරණ 

සමාෙල ඡනයකට භාජනය කළ ය යන  අදහස ද .  ඔෙ මතය ෙ 

වවථාෙ උතතරබව බඳ සංකපය සහක කළ හැ  වෙ  සපාදකය 

 සමත කරන   අකරණ සමාෙල චනයකට  ල කළ හැ න පමණ ය 

යන.ෙ සා ඔ ඒකමකව යා ෙ පාෙව සහ අ සපාදක  

ආයතන   සමත කරන  වල වවථාලබව  මසා බැම සඳහා  

උසායට, ෙෂෙයම යවථාදායක උසායට පන සහ  අකරණ 

සමාෙල චනයකට බභාජනය ෙ  අකරණ බලය ය  බව. 

14.4 අකරණෙ වානවය 

 ය පඳෙ යාවය  සාධාරණ, සංගත හා අප ෂපා ම සදහා අවාය 

අවශතාව  වෙ ෙහා යාකරන,කාය ෂම හා වාන අකරණය .  

යාමාග, ෙ ආපතය හා  ජාතවාදය සඳහා  නැවම බැ අංගය  වෙ  

අකරණ වානවය.  අකරණෙ වානවය සහක කරන ක ලධම 

වවථාෙ සඳහ කළ  ෙ. ව ය අව පමණ  යා කළ  අතර 

අයාචනා යාවය  ෙතාරව ඔෙ රණ සංෙශ ධනය ෙනාකළ ය.  

ව ප ම හා වෘය තය බඳ ය රණ  ගත ෙ ඔෙ 

ණතාව පදනව හා වාතක ණායක ෙයාදා ග. ව ඇගම 

ටක ඔෙ රණවල අතගතය මත පදනව ෙනාය  අතර ෙෂෙයම 

ෙදා ම අසාථකබෙ ල ෂණය  ෙලස ෙනාසැල ය ය. ෙවෙ වගම 

හා න ඇෙ ඔෙ වානවය අතර උත සමතතාව  පවවා ගැම 

වැදග ෙ.  වෙ නය වගම, ඔෙ වල අතගතයට ෙහ  

අකරණමය මාද  ෙද ෂවලට වාත කළ  ෙනාෙ. 

අකරණ නය සබධෙය  න ආරභ කරන ආයතනය ඒ ගැන  ෙදන 

ආයතනය ෙනාය ය. ෙවාට ණ ෙදන වට යාමාග බඳ ය 
                                                           
52ඒ.එ .නවර න බ ඩාර; එස්. . . ඉළංෙක ව  
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වරණ ලැය  අතර නය ප ෂණ සණෙයම පාරදෘශ ය ය. 

අකරණ පධය ළ ෙහ  ඉ ටත වැ පාශවයක උපෙද මත  ව 

යා ෙනාකළ ය යන වයං ත ෂ කණ . බාර බලපෑව දහස සහක 

ම සඳහා  ෙමානම ආකාරය  ෙහ  වට බලපෑ මට තැකරනට 

ධව දඩන ෙ තව දැ ය  ෙ. 

114.4.1 ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ ව ප ම 

14.4.1.1 ඉප කළ අදහ  

වවථාදායක මඩලෙ අමැය ඇව ජනාප  උපමාකරණවලට  

ව ප කළ ෙ  අග, ප හා  ෙෙ ෙශ ලබා 

ෙගන ඒවා සලතා බැෙම අනව පම. ෙඨාකරණෙ හා 

අයාචනාකරණෙ ව ජනාප ඉෙ  ම ෙවවට  ල 

ම කළ ෙ ෙඨාකරණෙ  උසවාකර සැය  ඉෙය. 

14.4.1.2  ෙශ 

ෙ අව පහත සඳහ ෙශ ඉප කර ලැෙ. 

 ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ව ප කළ ෙ 

ජනාප ෙදන අ තපය . 

 ෙඨාකරණයට  ෙහ  අයාචනාකරණයට ෙව  ප මට 

ජනාපට බලය ලැෙබෙ ෙය ත පම වවථාදායක මඩලය  

අමත කර ඇන පම. 

 ෙඨාකරණයට  ෙහ  අයාචනාකරණයට ප කළ ෙව  ල 

රාජකා ආරභ මට ෙපර ෙඨාකරණෙ  උසවාකර සැයක තනෙ 

ම ගැම අවශ ෙ. 

 ෙඨාකරණෙ  ෙහ  අයාචනාකරණෙ  රපාව  ඇ ට එම 

තනරට ප කළ  ගලයා බඳ ෙශ ඉප කරන ෙලස අග  

ප හා   ලංකා ඥ සංගමෙය,  ජනාප මා ඉලා ය ය. 

 ඉප අග  ප හා   ලංකා ඥ සංගමෙය, ෙශ කරන ලද 

න අතෙර ජනාප එ  ගලෙය  ෙත රා ගත ය. 
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 රපා  තනට ප මට ෙත නම  සමග අග   ප 

හා   ලංකා ඥ සංගමෙය ෙශ කරන ලද යම න ද ජනාප 

 වවථාදායක මඩලයට ඉප කළ ය. 

 ජනාප  ෙශ කළ තැනැතාෙ පම වවථාදායක මඩලය  

අමත කර ලැවෙහා එම ගලයා ජනාප  ප කර ඇත. 

 ජනාප  ෙශ කරන ලද ගලයා ප ම  වවථාදායක මඩලය 

 අමත ෙනාකළ ෙහා  ඔෙ රණයට ෙ ද ව  අග  

ප හා   ලංකා ඥ සංගමෙය  ෙශ කරන ලද අ ගලය 

අතෙර  ෙකෙන  ප කරන ෙලස  ජනාපට ෙශ කළ ය 

 එවැ අවථාවක  වවථාදායක මඩලෙය ෙශ කර ඇ ප 

ජනාප ෙවන ගලෙය  ප කළ ය. 

 ෙඨාකරණෙ හා  අයාචනාකරණෙ  රපා රමට ප   

ෙ  අනවශ මාදය ඇ ෙනාවන බවට  ජනාප හා වවථාදායක 

මඩලය  සහක ම අවශ ෙ. 

 

114.4.2 ෙඨාකරණය හා අයාචනාකරණෙ  ව ාම ගැම 

14.4.2.1 ඉප කළ අදහ  

ෙඨාකරණෙ ව හා අයාචනාකරණෙ  ව යන 

ෙදෙකාටසටම  ාම ගැෙ වයස එක  ය  අතර  අගෙ හා  

අයාචනාකරණෙ සභාප තන කාලයට  උපම මාව  ය ය.  

ෙඨාකරණෙ ව ාම ගැෙම ප  යා ම බඳව  වැපර 

මා පැනය  ෙ. 

14.4.2.2 ෙශ 

ඒ අව පහත සඳහ ෙශ ඉප කර ලැෙ. 

 ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  වෙ ාම ගැෙ වයස 

අ 65 ය ය. 

 අග  හා අයාචනාකරණෙ සභාප  එම තන දැය ෙ  උපම 

වශෙය  අ හය . අග  ෙහ  අයාචනාකරණෙ සභාප වයස 65 
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මට ෙපර ඔෙ ර කාලය වන අ  හය සණ කළ ෙහා අ හෙ 

ර කාලය අවසානෙ ණ ලාභ සහව ාම ගැමට ෙහ  අ 65 

වනෙත  උසාෙ ෙව  ෙලස ගටම ෙවය ම ෙහ   යන කප 

ෙදෙක එක  ෙත රා ගැමට  ඉඩ ය ය. 

 ාම ගැෙම පව  ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ව 

උසාෙ ෙහ  අකරණවල ෙප ෙම ෙහ  ඥ ෙ උපෙද සැෙම 

ෙහ   ආ ම ආකාරය  මය කට ෙනාකළ . 

 ව දාල පාදන ෙකාසම ෙහ   ලංකා  දාලය ෙහ  ග  

ආයතනයක ඉගැම හැෙරනට, ාම ගැෙම ප ෙඨාකරණෙ හා 

අයාචනාකරණෙ  ව ාම ගැෙම අ නක  අවම කාලය  

ගත වන  රාජ අංශෙ ෙග සත ෙහ  රත ම පම  බාර ෙනා 

ගත ය. 

 

114.4.3 ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  වෙ වැ 

14.4.3.1 ඉප කළ අදහ 

රාජකා කාලය ළ හා ාම ගැෙම පව ෙඨාකරණෙ හා 

අයාචනාකරණෙ  වට ෙගය  හා ඔට ලැය  වැ, 

ාම වැ හා  අ ය ලාභ ආර ෂා ම සඳහා ෙෂ පාදන 

ඇළ කළ ය. 

14.3.4.2 ෙශ 

ඒ අව පහත සඳහ ෙශ ඉප කර ලැෙ. 

 ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  වෙ  වැ හා ාම 

ක  පාෙව  රණය කළ  අතර එය ඒකාබධ ෙම  

අය කර ගත ය. 

 ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  වට ෙගය  හා 

ඔට ලැය  වැ, ාම ක හා  අ ය ලාභ ඔ 

ප ෙම ප  අ කළ හැ  ෙනාෙ. 
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 ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ව ාම ගැෙම ප 

ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ාක වට ෙගය  

හා ඔට ලැය   ාම ක හා  අ ය ලාභ ාක 

ෙ  ත කාලය ළ අ කළ හැ  ෙනාෙ 

 

114.4.4 ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ව ඉව ම 

14.4.4.1 ඉප කළ අදහ 

ෙඨාකරණෙ ෙහ  අයාචනාකරණෙ  ෙව  ඉව කළ ෙ එම 

 ෙඨාකරණෙ ෙහ  අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස ගටම 

කට මට වන  ෂමාචාරය  ෙහ  අ යාව  කර  ඇ බවට 

ඔ ව ෙහා ෙහ  ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ෙව  

ෙලස කට මට ෙනාහැ  කාක ෙහ  මානක  අබලතාව  ඇ බවට ඔ 

වෙහා පම. 

උපමාකරණවල ව ඉව මට  දැනට පාෙවට   ඇ 

අකාය ඉව කළ ය. ජනාපට ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  

ෙව ඉව ඛල හැ ෙ , එම  ෙඨාකරණෙ ෙහ  

අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස ගටම කට මට වන  

ෂමාචාරය  ෙහ  අ යාව  කර  ඇ බවට ඔ  ඇ බවට ෙහ  

ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස කට මට 

ෙනාහැ  කාක ෙහ  මානක  අබලතාව  ඇ බව ඔ  ඇතැ  

වවථාදායක මඩලෙ රණය  ලැෙම පව පම. 

වවථාදායක මඩලයට එවැ රණය  ගත හැ  වෙ  

ෂමාචාරයකට, අ යාවකට වැරක  ඇ බව ෙහ   කාක ෙහ  

මානක බලතාව  ෙපෙළන බව ෙහ  ද වන උපමාකරණ සඳහා ප ඛල 

අකරණ ෙවා ෙකාසෙම වයවථාදායක මඩලයට ඉප  කළ  වාතාව  

සැල ලට ගැෙම  පව පම. 
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114.4.4.2 ෙශ 

ඒ අව පහත දැ ෙවන ෙශ ඉප ෙකෙ. 

 ෙඨාකරණෙ ෙහ  අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස ගටම කට 

මට වන  ෂමාචාරය  ෙහ  අ යාව  කර  ඇ බවට ඔ  

ඇ බවට ෙහ  ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස 

කට මට ෙනාහැ  කාක ෙහ  මානක  අබලතාව  ඇ බව ඔ  

ඇතැ  යන පදනම මත ජනාප   කරන ෙය ගය  හැර 

ෙඨාකරණෙ ෙහ  අයාචනාකරණෙ  ෙව  ඉව කළ ෙනාහැක 

 ෙඨාකරණෙ ෙහ  අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස ගටම කට 

මට වන  ෂමාචාරය  ෙහ  අ යාව  කර  ඇ බවට ඔ  

ඇ බවට ෙහ  ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස 

කට මට ෙනාහැ  කාක ෙහ  මානක  අබලතාව  ඇ බව ඔ  

ඇතැ  යන පදනම මත වවථාදායක මඩලය ෙඨාකරණෙ ෙහ  

අයාචනාකරණෙ  ෙව  ඉව ම ෙශ කර නැන  

ජනාපට එවැ ෙය ගය  කළ හැ  ෙනාෙ. 

 ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස කට මට 

ෙනාහැ  කාක ෙහ  මානක  අබලතාව  ඇ බවට උපමාකරණ සඳහා 

අකරණ ෙකාසම  වවථාදායක මඩලයට වාතාව   ඉප කර 

ඇ ෙහ   ෙඨාකරණෙ ෙහ  අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස 

ගටම කට මට වන  ෂමාචාරය  ෙහ  අ යාව  කර  ඇ 

බවට  මශන කඩායම    ෙසායා ෙගන  උපමාකරණ සඳහා 

අකරණ ෙකාසම ම වවථාදායක මඩලයට වාතාව   ඉප කළ 

අවථාවල හැර වවථාදායක මඩලය එවැ ෙශය  ෙනාකළ ය. 

  ෂමාචාරයකට වැරක බව මශන මඩලය   රණය කර 

ඇතැ උපමාකරණය සඳහා  අකරණ ෙකාසම යවථාදායක මඩලයට  

ඉප කළ වාතාව සලකා බැෙම ප, එම  ෂමාචාරය ෙහ  අ යාව 

ෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස කට මට 

 කරන  තවෙ ෂමාචාරය  ෙහ  අ යාව  ය  රණය කළ 

ෙහා  වවථාදායක මඩලයල එම ර රෙය පහ ම හැර   
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නයාල යාමාගය  ගැම සඳහා  එම වාතාව උපමාකරණ සඳහ  

අකරණ ෙකාසට යව ඇත. 

14.4.5 ෙෙඨාකරණෙ හා අයාචනාකරණෙ  වෙ වා 

14.4.5.1 ඉප කළ අදහ 

වෙ වා  ලබා ම බඳ  අකා බලය  පැවය ෙ අග 

  හා  අයාචනාකරණෙ  සභාපට.පහළ උසා ව 

ෙඨාකරණයට හාහා අයාචනාකරණයට අවථාව අව ව  ප 

ෙ බලය  අග ස ෙ. 

14.4.5.2 ෙශ 

පහත දැ ෙවන ෙශ ඉප කර. 

 ෙඨාකරණෙ  වෙ වා අමත ම  අග   කළ 

 අතර  අයාචනාකරණෙ වෙ වා අමත ම 

අයාචනාකරනෙ සභාප  කළ ය. 

 ෙඨාකරණෙ ෙහ   අයාචනාකරණෙ  වෙ ගණරණය 

තාවකාකව නැ අවථාව  ත කාලයකට ෙඨාකරණෙ  

ෙව   ෙලස  කට මට අයාචනාකරණෙ  ෙජඨ ෙව  

ප මට  අග ට බලය ෙ.  අයාචනාකරණෙ වෙ 

ගණරණෙ තටකාක අව  ඇ ට ත කාලයකට  

අයාචනාකරණෙ ෙව   ෙලස  කට මට මහාකරණෙ  

ෙජඨ ෙව  ප මට  අග ට බලය ය ය. 

 

14.5 උපමාකරණ සඳහා  අකරණ ෙකාසම 

14.5.1  ඉප කළ අදහ  

උපමාකරණය සඳහා අකරණ ෙකාසම  ය  අතර එ වග හා 

රාජකා ෙමෙය: ෙඨාකරණෙ ෙහ   අයාචනාකරණෙ  වට 

ධව ඇ  අ යා හා ෂමාචාර බඳ පැ ගැන මශනය කර දැ 

ම; කාක ෙහ  මානක බලතාව  සා ෙඨාකරණෙ ෙහ   
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අයාචනාකරණෙ  ෙව  ෙලස කට කල ෙනාහැ දැ මශනය ම; 

ෂමාචාර ෙහ  අ යාවල ෙයෙදන ෙහ  ඔෙ ල රාජකා වල හැ යව  

ෙහ  කාය රවය  ෙපමට අසම වන ෙඨාකරණෙ ෙහ   

අයාචනාකරණෙ ව තනෙර ඉව ෙම හැර ෙවන නය 

 යාමාග ගැෙබලය. 

ෙඨාකරණෙ ෙහ   අයාචනාකරණෙ  ව ය  ෂඹාචාරය  

ෙන  ඒගැන වග ව  ව  අකරණෙ වානවය හා අමානය ආර ෂා 

වන ආකාරයට  ෂමාචරය  ෙහ  අ යාව  බඳ පැල  ලැ ටඒ 

ගැන කට මට පැහැ හා ත යාමාගය  ය ය. 

114.5.2  ෙශ 

ෙ අව පහත සඳහ ෙශ ඉප ෙකෙ. 

 උපමාකරණ සඳහා පහත දැ ෙවන ගලයෙග සමත අකරණ 

ෙකාසම  ය ය. 

 සභාප ෙලස කට කරන අග  

 ෙඨාකරණෙ  ෙඣඨ  ව ෙදෙදෙන  

  ලංකා  ඥ සංගමෙ ෙශ මත අග  න කරන අවංක හා 

ධ ෙජඨ ඥෙය .  

ෙමම ගලය අ 05 කාලයකකට ෙමම තන දැය  අතර  ඒ කාලය 

ළ උසායක ෙහ  අකැණයක ෙප ම තහන ෙ. 

 අග , ප හා  ලංකා ඥ සංගමය ම ඒකාබධව න කරන 

ෆඨාකරණෙ ාක ව  ෙදෙන  

 උපමාකරණය සඳහා   අකරණ ෙකාසෙ වග හා රාජකා පහත 

දැ ෙ. 

 ෙඨාකරණෙ ෙහ   අයාචනාකරණෙ   වට ධව ඇ 

ෂමාචාර හා අ යා බඳ පැ  මශනය කර ක ෙසායා ගැම 

 ෂමාචාර ෙහ  අ යාවල ෙයෙදන ෙහ  හැ යව  ෙහ  කාය රවය  

ෙපමට අසම වන ෙඨාකරණෙ ෙහ   අයාචනාකරණෙ ව 

සබධෙය තනෙර ඉව ෙම හැර උත නය යා මාග ගැම; 
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 ෙඨාකරණෙ ෙහ   අයාචනාකරණෙ ෙවට  කාක ෙහ  

මානක අබාධය   කට මට ෙනාහැ දැ මශනය කර ක ෙසායා 

ගැම  

 ෙඨාකරණෙ ෙහ   අයාචනාකරණෙ වෙ ෂමාචාර ෙහ  අ 

යා ගැන උපමාකරණෙ  අකරණ ෙකාසමට පැ මට   ලංකා 

රවැයට අය  ෙ. 

 එවැ පැ  ෙපසම  ම  සහායක සා  සමග ඉප කළ  

අතර දැන දැනම සාවද පැල  ම ෙහ  ෙෂ සහගත පැල  ස 

සබධෙය වැරක වෙහා උසායට අපහාස ම හා ෙබා සා  

ඉප ම ගැන පැකටදව කර ඇත. 

 එවැ පැල  ලැ ට උපමාකරණෙ  අකරණ ෙකාසම 

පැෙ සඳහ වන ෙග කාශය  ලබා ගත ය. 

 පැල හා ෙ කාශය  සලකා බැෙම අනව උපමාකරණෙ  

අකරණ ෙකාසෙ මතය වෙ එය හරය  නැ ෙහ  වැදගැමකට නැ ෙහ  

ෙබාළඳ ෙහ  ෙශ සහගත පැල  බව න ෙකාසමට එය ඉවත දමා  

අවශ න උසායට අපහාස ම ගැන පැකට න පැවම සඳහා එය 

පට ෙයා කළ හැ  ෙ.  

 පැල හා ෙ කාශය  සලකා බැෙම අනව උපමාකරණෙ  

අකරණ ෙකාසෙ මතය වෙ එ වැර මශනය කළ  

 ගැනල  ඇ බව න ෙකාසම ක මශනය  කර පැකට හා 

ට  ඔෙ ආථානය සබධව වැර ක ඉදප මට 

අවථාව  ලබා ය ය. 

 එවැ ක මශනය  පව ෂමාචාර ෙච දනා ඉප මට  තර 

ක ඇතැ උපමාකරණය සඳහා අකරණ ෙකාසමට ෙප යෙහා 

ෙකාසම  ෂමාචාර ෙහ  අයා සබධ ෙච දනා සක කර  සරට ඒ 

සබධෙය චාර දැ මට  ණ හා සාධාරණ අවථාව  ලබා ය ය. 

 ඉප ෂමාචාර ෙච දනා ගැන භාග මට  උපමාකරණෙ අකරණ 

ෙකාසම  මශන මඩලය  පත කළ ය. 

 ෙඨාකරණෙ ෙහ   අයාචනාකරණෙ ෙවට ධව  ෂමාචාර 

ෙච දනා ගැන භාග මට ප කරන  මශන මඩලය ෙඨාකරණෙ  
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ාක ව ෙදෙනෙග සමත ය  අතර එ සභාප ය 

ෙ ාමග අගවරෙය . 

 ෂමාචාර හා අ යා ගැන ෙච දනාව ඇෙ  අගට ධව න  

මශන මඩලය ෙඨාකරණෙ  ාක ව ෙදෙදෙනෙග හා  

ෙපා රාජ මඩලෙ රටක ාක අගවරෙය   එ සභාප ය 

ය. 

 මශනය අවසානෙ ෂමාචාර ෙහ  අ යා ෙච දනා සබධෙය  

වැරක නැද යන ණය කර  උපමාකරණය සඳහා  අකරණ 

ෙකාසමට වාතාව  ඉප කළ ය.  ෙකාසම එය වවථාදායක 

මඩලයට ඉප කර ඇත. 

 තම වාතාෙ උතය තන රෙශය  මට  මශන මඩලයට බලය 

ෙ. 

 උපමාකරණය සඳහා  අකරණ ෙකාසම, මශන මඩලෙ වාතාව, 

වවථාදායක මඩලයට ඉප කළ ය. 

 තනෙර පහ ම හැර  ගැන උත ය යාමාගය  ගැම සඳහා 

ෙමම වාතාව වවථාදායක ඹණඩලය   උපමාකරණය සඳහා  

අකරණ ෙකාසමට ෙයා කර ඇත. ෙකාසම  ට ධව තනෙර 

පහ ම හැර  ය තන  නය යා මාගය  ගත ය. 

 කාක ෙහ  මානක බලතාවක ඵලය  ෙලස ෙඨාකරණෙ ෙහ   

අයාචනාකරණෙ ෙවට  යත රාජකා ඉ කළ ෙනාහැ  ය 

මට  සාධාරණ ෙ ඇ ට, උපමාකරණෙ අකරණ ෙකාසම අවශ 

ආකාරයට ප ෂණය  හා මශණය   කර  වවථාදායක මඩලයට 

වාතාව  ඉප කළ ය. කාක ෙහ  මානක බලතාෙ ඵලය  ෙලස  

ට ෙඨාකරණෙ ෙහ   අයාචනාකරණෙ ෙව ෙලස හැ ද 

නැද යන ගැන ෙමම වාතාෙ සඳහ ය ය. 

 උපමාකරණය සඳහා   අකරණ ෙකාසෙ සාමාකයෙ  ර කාලෙ 

 තතාව  ආර ෂා කළ ය. 

 උපමාකරණය සඳහ අකරණ ෙකාසෙ  ෙක  ාක අයාචනාකරණ 

ෙව ය ය 
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114.6 අකරණ ෙවා ෙකාසම 

14.6.1 ඉප කළ අදහ 

අග න හා ෙඨාකරණෙ ෙජඨ ව ෙදෙදෙනට අමතරව  

අයාචනාකරණෙ සභාප හා   වෘෙ ෙය තෙය  අකරන ෙවා 

ෙකාසෙ ෙවය කළ ය.53 

14.6.2 ෙශ 

ෙ අව පහත සඳහ ෙශ ඉප කර ලැෙ. 

 අකරණ ෙවා ෙකාසම (දැනට අග  හා ෙඨාකරණෙ  ව 

ෙදෙදෙනෙග සමත වන) පහත සඳහ ගලයෙග සමත ය ය. 

 සභාප ෙලස කට කරන අග  

 ෙඨාකරණෙ  ෙජඨ ව ෙදෙදෙන  

 අයාචනාකරණෙ සභාප 

  ලංකා ඥ සංගමෙ ෙශ මත අග  න කරන  අවංක හා 

ධ එ  ෙජඨ ඥෙය . ෙමම තැනැතා  අව පහක කාලයකට ෙමම 

තන දැය  අතර  ඒ කාලය ළ උසායක ෙහ  අකරණයක ෙප 

ෙනාටය ය. 

 අකරණ ෙවා ෙකාසමට, මහාකරණ ව ඇ යම අකරණ 

ලධා බද  ප ම, උස ම,මා ම, ෙවෙය පහ ම, 

පපාලන අකාය හා නයාල අකාය ඇ ය බලතල ෙ. 

 ඔෙ ල කාලය ළ අකරන ෙවා ෙකාසෙ සාමාකයෙ ලෙ 

 තතාව ආර ෂා කළ ය. 

 අකරණ ෙවා ෙකාසෙ ෙක, මහාකරණ ෙව ය ය. 

 

 

 

 

                                                           
53මහජනයාෙග  ඉ ප  එ  අදහස  ෙ  ෙඨාකරණෙවට පමණ  මා ෙනාවන ද අකාෙ 
ආකෘය ෙයාදා ගත  බව.ද අකාෙ අකරණ ෙවා ෙකාසම ඥ. රාජ ලධා,ව හා 
අ මෙග සමත ෙ. (ද අකා  වවථාෙ  178(1) වගය) 
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114.7 මානව ක ෙකාසම 

14.7.1 ඉප කළ අදහ 

මානව ක ෙකාසෙ යාකාවය බඳව  කව ඉෙ ෙබාෙහ  ෙදෙන  

අදහ  දැ හ. අකරණ පධෙ ට ෙනාපතා තම   ගැන ගැන 

පැ කළ හැ  යණය  ෙලස ජනතාව මානව ක ෙකාසම  සලකන 

බව පැහැවම ෙපෙනනට . 

මානව ක ෙකාසෙ රණවලට කව අලතාව  ෙනාදැ ම සා 

එ ඵලදාවය  අම ගැන  මහජනයා අතර කල ම  . මහජනයාෙ 

පැල ෙ  මානව ක ෙකාසම ඔෙ පැ භාග ෙම පව 

ෙදන රණය  බලාමක ෙනම.  ෙමයට ෙව රාජ බලධා  ෙකාසෙ 

ෙය ගවලට අලව  කට ෙනා ම. 

ෙබාෙහ  අය ෙපවා ෙ ඔෙ රණ යාමක කළ හැ  ආකාරයට  

ෙකාසෙ බලතල වැ කළ  බව.පළා මටෙ ෙකාසෙ යාකාවය  

වැ ම ගැනද  ෙය ජනා ඉප ය. 

කෙ ආරාධනෙය  පැ මානව ක ෙකාසම ඔෙ වග ඉ 

ෙ  ණපාන අෙය ග හා බාධක තර කෙය.54 මානව හා අ 

සප මාණව තර  ෙනාම ධාන  ගැටව  ය. ෙ ආපතය හා 

යට අකළම  ෙනා සලකන සංකෘය   ඇ බවටද ෙකාසම 

ඔෙ අදහ දැ ෙ එකඟ ය. 

14.7.2 ෙශ 

ඉහත සඳහ ක මත පදනව අ පහත දැ ෙවන ෙය ජනා ඉප කර. 

i. වවථාෙ 19 වැ සංෙශ ධනෙ  සඳහ ආකාරයට  ෙකාමසාව ප 

කර මානව ක ෙකාසම  ථාත කළ  ය. ෙකාසෙ බලතල, 

කායය හා රාජකා  වවසථාෙ සඳහ වන අතර  වැ තර පනෙ  

ෙ. 

                                                           
54මානව ක  ෙක සම ෙවන  ක  ගැනද  ෙ ශ ඉ ප  කෙළය. ෙශෂෙය ම අදාල ෙක ටස්වල  සාක ඡා 
කර ඇ  ක  පනත  ම ගැනද ඔ  අදහස් දැ හ. 
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ii. පළා ෙකාමසාව ෙලස ෙවය මට  මාණව සංඛාව  නෙ  

මානව ක ෙකාසෙ සාමාකවය  කළ ය. 

iii. මානව ක ෙකාසෙ ෙශ යාමක  ෙනාකළ ෙහා  අදාළ 

වගඋතරක  ත කාලය  ළ  ඒයට ෙ තව මානව ක 

ෙකාසමට ඉප ම අවාය කළ ය. 

iv. වගඋතරක ෙශයට අව කට ෙනාකරෙන ෙහ  අලතාව 

ෙනාදැ මට  ඇ ෙ ගැන මානව ක ෙකාසම තෘම ෙනාවෙ 

න ෙහ  ,මානව ක ෙකාසමට ෙහ  පැකට රණය බලමක 

කරවා ගැමට  අයාචනාකරණයට යා හැ  ෙ. 

v. වතමාන වවථාෙ 126 ෙහ  141 වග යටෙ හැර මානව ක 

ෙකාසෙ රණය  ෙහ  යාව   අෙය ගයට ල  කළ ෙනාහැක. 

vi. ඒකාබධ අරදල   පාෙව, මානව ක ෙකාසෙ කට 

සඳහා ාමාණව  අරද සැපය ය. 

 

114.8 ඔවරයා 

14.8.1 ඉප කළ අදහ 

පපාලනය සඳහා පාෙ ෙකාමසාවරයාෙ කායාලය  බඳව කව 

ඉෙ අදහ ද වන ල. උසාෙ ට ෙනා පතා රාජ ලධා, රාජ සංථා 

ලධා, පළාපාලන ආයතන හා ෙවන ආයතන ව  ක අවාක 

කඩම ෙහ  ෙවන හා ◌ ුඅයට සහනය  ලබා ගැෙ මය  ෙලස  ෙමය 

වඩා ඵලදා හා ශ ම  ආයතනය  බවට ප ෙ අවශතාව  සහජනතාව 

ෙපවා ෙය. ෙ ම වැ යදම  ෙතාරව ඉ ම සහනය  ලබා ගත හැ  

ෙ. අපට ක ඉප කළ අය යා ෙ  එමවරයාට යවන ෙපම  

පාෙෙ ෙපස කවට ඉප කළ ඒවාට මා ෙනාය  බව ක 

අ/ මානව අ උලංඝනය  ෙහ  ෙවන ඕනෑම අසාධාරණයකට 

ෙගා  අයට වෘත ය  බව. 

වතමාන පධෙ ඇ වලතාව  ෙලස ෙපවා ෙදන ලෙ මශන ඍ◌මිට 

සප ඟම හා පැ ප ෂා මට ඵලදා යණය  ෙනාමැ ම. 

තව පැල  ෙ ඔමවරයාෙ රණ යාමක මට අසම ම. 
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ඔමවරයා, අකරණය  ෙනාවන බැ ඔෙ රණ බලාමක ම 

කර බව  අෙ අදහස. එෙහ  යෙමට ධව  ඇ රණය, බලාමක  

නැන  එය උප ජනාපට/ෙදවැ මණ සභාෙ සභාපට ෙයා කළ හැ  

පාදනය   ඇළ මට වන. 

114.8.2 ෙශ 

ඉහත දැ  ක මත පදනව  කෙ ෙශ පහත දැ ෙ. 

1. ක ක/  ගැන මශනය මට  සෑම  කය  සඳහා  

ෙය ජ ඔමවරෙය  ප කළ ය. 

2. ඔඩමවරයා හා ෙය ජ ඔඩමව යවථාදායක අකරණෙ 

උපෙද මත  ජනාප  ප කළ ය. 

3. ඔඩමවරයාෙ  හා ෙය ජ ඔඩමවෙ කායාලවලට , 

පාෙව ඒකබධ අරදල ම අරද සැපය ය. 

4. පපාලනය බඳ පාෙ ෙකාමසාෙ කායාලය, ඔමවරයා 

ෙලස හැය ය. එෙ ෙනන ෙහා ඔමවරයා  පාෙ පාලනයට 

යටය ජනතාව තනට ඉඩ ෙ. 

 

14.9  ය ලබා ගැම - ඥ ගා හා ල අක  ය 

14.9.1 ඉප කළ අදහ 

. ආක හා ාය ජනතාව ණ ෙදන ගැටව  ෙ ඝ කාලය  ෙ 

ඇ යන ෙපළ ආර හා ඉඩ න සබධෙය  අකරනෙ න පැවමට  

අවශ ද යද දරා ගැමට ෙනාහැ  ම. අකරන යාවය සංණථ 

ආයාසකර හා යද වැ මය . නමගට බනෙ යද අ මට 

පමණ  ෙනාව  යලටම ජයාහකය ය හැ  ආකාරෙ  ධවා 

යාවය  ෙවවට  ම ආකාරෙ ෙහ  උසා සහාය ඇ  සමථ යාවය   

ගැනද සැල ල ෙයා කරන ල.  එෙ  ෙනෙ න වෙ ජයාහකයාට 

යල ලැම! 

 ය ලබා ගැම සඳහා කළ  අකතර යද ගැන ජනතාව පළ කෙ 

ෙක පය .  ෙසා  ෙබාෙහ  ෙදෙනට  තය ලබා ගැමට අක ල  ෙගමට 
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 ෙ. ෙමයට ෙබාෙහ  රට ෙ වෙ වෙ සමත ෙර  

යා,ඥෙ අක ගා හා ත යා සහ   හා අපරාධ න සඳහා 

දැය   අක යදය. ෙපාය, බධනාගරය හා උසා කාය මඩලය  අතර 

ඇ වහාමක ෂණය ගැනද  ජනතාව ෙඡනය කළහ. ෙසා ත රාජ 

ලධා සමග හෙ ෙබදා ගනා  අක ඥ ගා  ෙගමට ඔට  

ෙ. 

ෙ සබධෙය කවට ඉප කළ තව අදහස  ෙ අෙක ල හා 

මානව සප ලබා ෙද  රජය  ආධාර ලබා ෙ මය වඩා කාය ෂම 

හා ඵලදා කළ  බව. ආධාර ෙකාසම  වවථාදායක මඩලය යටතට 

එන  වාන ෙකාස  බවට ප කර ඒ සඳහා පාෙව  ඒකාබධ අරදෙල 

සෘවම අරද ලබා ය යද  ෙයාජනා කරන ල.  එය ප හා ආක 

කඩායවලට ාෙ◌යා◌්කව සත වශෙය  ආධාර ලබා ෙදන බව  ගැන 

සහක ම සඳහා ෙමම කමය වවර ප ෂාවට ල  කළ ෙ. 

114.9.2 ෙශ 

වවථාදායක මඩලය ම ෙකාමසාව ප ෙ පාදන සතව  

වයවථාව යටෙ වාන ආයතනය  ෙලස  ආධාර ෙකාසම ය ය  

කව ෙශ කර .  ෙ සඳහා අවශය අරද  ෙකම පාෙව 

ඒකාබධ අරදෙල ලබා ය යද ෙශ කර. 

කාකව හා මාදය  ෙතාරව සාදාරනය ඉ ම අකරණෙ කායය  හා පරම 

වග ම බව  වථාෙ සඳහ මට ෙය ජනා කර. ෙය සමග 

සහෙය ගෙය කටකර  අථාත ෙලස න අවස මට ඔ යා කළ 

ය. 

14.10 ෙ මාදය 

 ය පසඳම බඳව අදහ දැ  ෙබාෙහ  ෙදෙනට අකරණෙය සාධාරණය ඉ 

කරවා ගැෙ ඔ  ණ  මාද  සබධෙය දැ ෙචනය  .  

ඔ ෙපවා ෙ “ ය මාද ම  ය නැ ම ” බව යන  

යමෙ සතතාව. 
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ක සාමාකයෙ මතය වෙ ඉප කළ ෙඡන ෙබාෙහ රට සත බව  

රජය හා ෙෂෙයම අකරණ පධය, ඉතා ඉ ම හා ගැ ෙ කවලට 

අවධානය  ෙයා කළ  බව.  ෙශ කරන සමහර ෙය ජනා අතර උසා හා 

ව ගණන වැ ම,  ක සඳහා උසා/ ාථක උසා ම, සමථ 

යාවලය වධනය ම, ෙ ෙ හා අ ආර සෙ ම, ගත  

යාමාග හා යවර සරල ම සඳහා  උසා යාෙවල හා සබධ  

ෙශ ධනය ම  ආය ෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

115 පෙදය 

මැවරණ මය හා යාවය 

15.1 ඉප කළ අදහ 

මැවරණ සංකරණ සබධෙය අපට ඉතා තරාමක, චාර හා නන 

අදහ සත ෙය ජනා ගණනාව  ලැ. මහජනයා මැවරණ යාවය ගැන දැ  

අදහ අ ෙමම ෙකාටෙ සාකඡා කර. 

මැවරණ මෙ  හා යාවෙ ධ අංශ ගැන  මහජනයා දැ  අදහ පහත 

දැ ෙ. 

15.1.1 ඡද බලෙ ෙම හා මැවරණවල අක යදම 

කවට ෙය ජනා  ඉප කළ ෙබාෙහ  ෙදෙන  අදහ ද වා ෙ ඔෙ ෙත රා 

ග ෙය තය බද ව හා  රජෙ ධ තරවල අගමනය කරන  ෙය ජන 

මය බඳව. 

සමහර පාෙ, පළා සභා හා පළා පාලන ආයතනවලට ප  ඇ 

ෙය තය වැෙය උන වෙ ජනතාවට ෙවය මට ෙනාව ඔෙ 

ෙශපාලන බලය ෙයාදා ග  ද ඉපමට බව  මහජනයාෙ අදහස ය. අප 

ඉයට ආ සමහ පළ කළ මතය  ෙ මැවරණ වාපාරය  පවවාෙගන යෑම 

ඉතා යද අක කායය  වන බැ වතමාන මය යටෙ වැ වාය  ඇෙ 

ධනව අෙ ෂකයට පමණ  බව. ඡදෙය ෙ පෙ  හැ යාව ඇෙ  

ය යන ගණ යද කළ හැ  අයට පම.  ෙ පෙම ප ෙමම 

ෙය තයට  තම මැවරණ වාපාරයට  ද ලබා   අයට සැලමට  ෙ. ෙ 

ම ජනතාවෙ ඡද බලය බඳ සංකපය බල ෙලස කෘ  කර.  

කවට ඉප කළ ෙය ජනව  පැහැව ම ෙප ෙ ඔෙ ෙ ප 

ෙය තයෙ ෙනාෙහානා හැම සබධෙය  ජනතාවෙ අසට. වතමාන 

සංණ ෙශපාලන, සමාජ-සංකෘක හා තා ෂක  වාතාවරණය ළ මහජන 

ෙය තෙය මට අවශ  අධාපනය ෙහ  වෘය ක  ඡදෙය ප වන 

ෙබාෙහ  ෙදෙනට නැ බව මහජනයාෙ අදහස ය.  
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ෙමම ඩැස රමට මහජනයා  ෙය ජනා කෙ රජෙ ධ මට සඳහා අධාපන 

ක බඳ පපාය  ය  බව. ඡදෙය ෙ පවන ෙය ත 

ආයතනයක සාමාකෙය  ම සඳහා ෙස  මට,  ඔ/ඇය ෙ ප  

ෙය තෙය  මට ෙපර,  යත ක ලබා ගත  ෙ. 

ෙ ප  ඇ ෙය තයෙ වභාවය බද ව  ෙබාෙහ  අය සෑමකට ප 

ෙනාම සබධෙය කෙ අවධානය ෙයා කරන ල. 

ෙකෙ ෙවත  ඡදෙය ෙ ප ෙය තෙය  මට රවැෙයට අධාපන 

ක යම ම, ජාත ෙර  ෙම ම ක  අවාක උලංඝනය 

ම  බව කෙ අදහස. අපෙ මතය වෙ වඩා ම ක ඇ තැනැතා 

ෙත රා ගැෙ වගම  රවැයට ඇ බව. තව ද, අධාපන කව පමණ  

ෙකෙනට ඵලදා ෙය තෙය  මට වන. 

115.1.2  ප නය හා ෙය ත ජාතවාදය 

 ලංකාෙ ෙශපාලනෙ  පවල කාව  සබධෙය  සමාජෙ ධ මටවල 

ජනයා ඔෙ අසාදය කාශ කෙළ  ය. ෙෂෙය ම සමාපාක ෙය ජන මය 

යටෙ  ෙපර  නක  ද නට ෙනා  ආකාරයට ෙශපාලනඥෙ  දව  

භායාව, වාෂය හා ධ නෑය  වතමාන ෙශපාලන යාදාමෙ දැ ය 

හැ . මහජනයා ෙමයට ත ධවය පෑ අතර  ෙශපාලනඥෙ පෙ නෑය 

ෙශපාලනෙ යැම බඳ  ය මාව  ය  බව. 

“ප ෙශපාලනය” සබධෙය ජනතාවෙ  කළ ම කවට අවෙබ ධ කර ගත 

හැ  න  ප සාමාකය ෙශපාලනයට ඒම වළ වන  ෙගන ඒම සබධෙය 

අපෙ මතය වෙ එය ජාතය  ලධම හා  මානව ක  උලංඝනය  

ම  වන බව. 

15.1.3 ද ඟ අෙ ෂකයට සාධාරණය  ෙනාමැ ම 

මනාප ඡද මය  සත  සමාපාක ෙය ජන මෙ  අෙ ෂකෙයට දැමට 

වන  යද බඳ ව ගැටව  ෙ. ජයහණය සඳහා  තම පය ඉහළ නංවා 

ගැමට අෙ ෂකෙයට ශාල ෙශයක යද අක මැවරණ වාපාරය  ෙගන 

යෑමට   ෙ.  
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ෙමය, ශාල වශෙය ල සප ෙනාමැ  අෙ ෂකය ෙශපාලනයට සබධ ම  

අෛධයම කර පමණ  ෙනාව ෂණයට ද, අබල ෙද. 

115.1.4  ෙ පවන ෙය තයෙ  හැම 

ඔෙ ෙ ප  ඇ ෙය තය බඳව මහජනයා ළ ඇෙ ඉතා අවඥා 

සහගත හැම . මෑත මැවරණවල මැරවරයෙ, පාතාල සාමාකයෙ කාව 

ෙම ම වාපාකයෙ බලපෑම ද, පැහැව දැ ය හැ  ය. ෙ සා එක ම 

ෙශපාලන ප ෂය ළ පවා ෙශපාලන ය වැ, චඩ හා ගැකා ෙශපාලනය  

දැ ය හැ  ෙය. මහජනතාව ෙච දනා කෙ  ඔෙ ෙය තය වඩා උන ෙ  

බලය හා ලය අ ෙලස භාතා කර ගක ධනය වැ කර ගැමට බව. 

මහජනයාට අවශ ෙ තම ෙය තයෙ ෂණය හා බලෙය අයථා ෙය ජන 

ගැම අවම කරන ෙරලා. තමෙ වක ෙහ කර ෙශපාලනයට එන 

ගලයට  ජනතාව බල ෙලස අහය දැ හ. ජනතාව ෙය ජනා කෙ ෙමම වක 

කාශනවලට ඔෙ ප සාමාකයෙ වක ද, ඇළ ය  බව. 

15.1.5  ෙ ප  ෙය තය  ආප කැඳම 

ආචාර ධම පධය   හවා මට සබධව, ප  ෙය තය ජනතාවෙ වරම 

ෙහ  ආචාර ධම පධය ෙහ   උලංඝනය කළෙහා ඔ ආප කැඳෙ මය  ද, 

ය  ය ෙය ජනා කරන ල. මෑත ද නට ලැ  ගක ලාභ ෙය ජන, 

වරසාද හා අ ලාභ ආය සඳහා පැ මා ම ජනතාවෙ වරම උලංඝනය 

ම  බව  මහජනතාව ෙපවා හ. 

මැවරණ ෙකාඨාසයක ඡදදායකය බතරය  තම ෙත රා ප කර ග 

ෙය තයා අකාය ෂම ෙහ  ආචාර ධම උලංඝනය කර ඇ බව ෙහ  වංචක ය 

තෙ න  ආප කැඳෙ යා මාගය  ආරභ මට ඡද දායකයට  

කාශ සතව ෙපසම  අස  මට වන. ඉප ෙය තයා  වැරකෙන 

වෙහා ඔෙ/ඇයෙ  පම  අවලං කර  අ මැවරණය  පැවැය  

ෙ. 
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115.1.6 ආගම හා ෙය ත ජාතවාදය 

ඇත කාශ කර ෙ ආගම හා ෙශපාලනය අය වෙ ෙල ක ෙදකකට බව. 

ඔෙ මතය ෙ ආගක ථාන හා  ය ම ආගවල ජකව ෙශපාලනයට 

සබධ ම වැළැ ය  බව. ජකය, ෙශපාලනයට සබධ ම, ආගම හා 

ෙශපාලනය අතර ඇ සප සබඳතාව, සා  ආගම අවමානයට භාජනය  අවථා 

ගණනාව  ඔ ෙගන හැර දැ හ. ඔෙ තකය ෙ ෙ සා ආගක ගැ 

ඇවන බව. 

කෙ අදහස ෙ ජාතවා රටක ජක ෙශපාලනයට සබධ ෙනාය 

යැ  පැනම කර බව.  ෙමය ආගක ආයතන  ගත  රණය . 

අවශ න, ආගම හා ෙශපාලනය සබධ මට  ගනා යන  ෙප ම 

රවැයෙ ද, වගම  ෙ. 

15.1.7 ෙත රා ප කර ගනා ෙය තයෙ වයස හා වරසාද 

මැවරණ සංකරණ බද ව අදහ ඉප කළ අය අත  ෙබාෙහ  අය 

ෙපවා ෙ කාක ෙහ  මානක ෙය ගතාව අවශ ෙනාවන එක ම වෘය, 

ෙශපාලනය බව. බලබව සා යාකා ෙලස ෙශපාලන කටවලට සහභා ය 

ෙනාහැ   අය පවා ඔට වරසාද ලබා ෙ අරෙණ වග ව  තනවලට 

පකරන බව ඔ ෙපවා ෙය. ෙම ෙය ජනා ෙකෙ  ෙශපාලන 

අෙ ෂකයට  ඉහළ වය මාව  ය  බව, එය වයස 70 ය  බවය. 

සෑම මටමකම ෙශපාලනඥට ල කාල මාව  ද, ෙශ කරන ල. 

15.1.8   මැවරණ ම 

කවට අදහ ඉප කළ ෙබාෙහ  ෙදෙන  වතමාන සමාපාක ෙය ජන (PR) 

මෙ ඇ අපා  ඉම කෙළ  ය. 

ඔෙ තකය ෙ සමාපාක මෙය,  මැවරණෙ ජයහණය කරන 

ෙශපාලන ප ෂයට, කෘම බතරය  මාණය කර ෙදන බව. තව ද,   ෙපර ද 

ෙපවා  ඇ ප එය ඉතා යද අක මැවරණ මය  වන අතර රෙ රණ 

ගැෙ යාවෙය  ෙපා ජනතාව ඈ කර. 
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ෙමයට සබධ අ කණ වෙ රජෙ සෑම මටමකම, පාලක ෙශපාලන 

පව සමත ඉහළ ෙපළැය  මාණය  ම හා මැවරණවල අක 

යද සා ෙ සමාජ තරය  ෙර  මව ද  ඉපමට ෙයා ම. ෙ 

සා ම ප ෂ ඇෙ ම ෙර ධ ඇ ෙ. 

ෙකෙ ෙවත සමාපාක මෙ ඇ ධනාමක  ල ෂණ ද, ෙපවා ෙදන ලද අතර 

ඒවා පහත දැ ෙ 

 ෙ වල මය යටෙ ලබා ගත හැ  අතෙන මක බතරය වැළැ ම 

 ෙපා රණ ගනා ආයතන ළ, ෙශපාලන වශෙය වැදග ෙවන 

මතවලට ඉඩ ලබා ම 

 ආක තරය හා කඩායවලට ෙපා රණ ගනා ආයතන ළ 

ෙය ජනය මට හැ ම 

 සහමක ජාතවා භාතය වධනය කරන වාතාවරණය  

මාණය ම 

රණ ගනා රජෙ සාකඡාවල  ෙවන අදහවලට ඉඩ ෙදන අතර ම ඔෙ 

අදහ ඉප ම  ජනතාව තම ෙය තයෙග බලාෙපාෙරා ෙ. ෙකය ව 

ෙහා ජනතාව වඩාම කැම ෙ  සමාපාක හා ෙ වල මවල ණයකට.  

මයක ඡද පකා ෙදක  ( එක  සමාපාක හා එක  ෙ වල යෙව) ලබා මට 

ද ෙය ජනා කරන ල. 

115.1.9  ජනවාක- ආගක ප ෂ බඳ ගැටව 

ය  වාක-ආගක අනනතාව  සමග තම හනා ගනා ෙශපාලන ප ෂ සමහර 

අය තම ෙචනය කෙළ  ය.  ඔ යා ෙ එවැ ප ෂ  තහන කළ  

බව. 

ෙ ගැන ගැ සලකා බැ කෙ අදහස වෙ  එවැ ප ෂ  ෙ අවථාෙ 

තහන ම  කළ ෙනාහැ  ෙදය  බව ෙ සා අනවශ ගැම  ඇය හැ  

බවය. 
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115.1.10 ඡද දායකයෙ  අවාක 

අෙ ෙය ත මඩලවල ආධාරෙය (යම කළ ථානවල) ඡද ෙපාළව 

ෙම   ලාං ක සංමක ෙවකයෙ හා ෙශවල ව වන  

ලාං කයෙ  අවාක ආර ෂා කරන ෙලස බල ෙශ . ෙ 

සබධෙය මහජනතාව ෙය ජනා කළ තව අදහස  ෙ උපෙ ගලය  

යාපං කරන හා මරණෙ  ඒවා ඉව කරන දත සදාය පධය  ථාත 

ෙ කට ආරභ ම. ෙමම පධය රවැයෙ අ ෙවා අවශතා 

සඳහා ද, ෙයාදා ගත හැ  ෙ. උදා: හැප, වාහන අය, කෘ ණය හා ආප 

ෙග වාතා ම ආය 

තව ද, දැ ෙබාෙහ  ගලයට පගණක/ජංගම රකථන ඇ බැ තථ කාල 

ඉෙල ොක ඡදය කාශ ෙ මය  ද,  ෙය ජනා කරන ල.  

රට රා ඇ ආෙය ජන වධන කලාපවල වැඩ කරන ෙවකයට ඡදය කාශ ම 

සඳහා තමෙ  ග ෙශවලට යෑෙ  අපහව බදව ද සාකඡා ය. ඡද වංචා 

ම, අල ම  හා  මහජන ද ෙයාදවා ඡද ල ගැම වැ ෂණ ගැන 

බරපතළ ෙලස අවධානය ෙයා කළ  බව ද, ෙ සඳහා ශ ම ෛනක රාව  

හා  අප ෂපා බලාමක ම  අවශ බව ද ෙපවා ෙදන ල. 

ෙ බඳ  තරාමකව සාකඡා කළ කව සංමක ෙවකයට ඡද අය 

ලබා ම ගැන එකඟ ව ෙශවල න ය  ලාං කයට මැවරණයට 

සහභාෙ පහක සැලෙ  ඉතා පස කට ම අවශ බව ෙපවා 

ෙය. ඉෙල ොක ඡද මය වැරට  මසා බැය  අදහස  ව ඒ 

සඳහා අවශ දත සදාය පධය ථාත ෙ , රජය එය ගල රහසභාවය 

උලංඝනය මට  හා අෙස යට ගලය ල  මට ෙයාදා ගත හැ  බැ,  

ප ෂාකා ය  බව කෙ අදහස ය. 
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115.1.11 ජනාප ෙත රා ප ම    

අප ඉයට පැ අයට ෙ සබධෙය ධ මත . ඒවා ෙකෙය පහත 

දැ ෙ. 

 ධායක ජනාප රය සණෙය ම ඉව කළ ෙහා  ජනාප ෙකෙන  

ප ම සඳහා සෘ ඡද මය  අවශ ෙනාව ඇත. 

 19වැ සංෙශ ධනෙය පව පවන ආකාරයට ජනාප මය පැවය ය. 

 ජනාප ෙත රා ගෙ ඡද දාලය  න  එය මණ සභා ෙදෙ  ම 

මව (-මඩල යවථාදායකය බඳ ෙය ජනාව සලකා බලෙ න), 

පළා සභා මව, නගරාපව හා පළා පාලන ආයතනවල 

සභාපවෙග  එය සමත ය ය. 

 ජනාප ෙත රා ප කරෙ  පාෙෙ සාමාකය  න  එම 

ඡද මම, අග , අයාචනාකරණෙ සභාප හා  පාෙෙ 

මහෙකෙ අ ෂණය යටෙ මැවරණ ෙකාසම  පැවැය . 

 ජනාපට ත බලතල පැවව ඔ/ඇය මහජන ඡදෙය ෙත රා ප කර 

ගත . 

15.1.12 මැවරණ යද අ ම 

පහත දැ ෙවන ෙය ජනා ද, ඇ ජාතය ෙය ජනය වඩා අථාත කරන ධ 

අදහ මහජනයා  ඉප ල 

 පහළම මටෙ සෘ ෙය ජනය හා පළා හා ජාක මටෙ ව ෙය ජනය 

 මැවරණ න දශනය  හවා ම 

 ය ම තරවල ෙය ත ආයතනවල මැවරණ  එක ම නයක පැවැම 

 ජනාප හා පාෙ මැවරණ එ  නක, පළා සභා හා පළා පාලන 

ආයතන මැවරණ තව නක පැවැම 

මැවරණ න දශනය 

ධ ෙශවල ධ නවල ට ට පළා සභා හා පළා පාලන ආයතන මැවරණ 

පැවැමට,  මැවරණ ගැට  ෙබාෙහාමයකට  ෙ  ඇෙ  මැවරණ න 

දශනය  ෙනාමැ ම බව කව ඉයට පැ මහජනයාෙ අදහස ය. ෙම 
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ඵලය  ෙලස රෙ යහපත සඳහා ෙයාදා ගත හැ  ව  ද ශාල මාණය  හා  

අ සප අනවශ ෙලස මැවරණවලට ෙයමට   ෙ. ව වර මැවරණ 

පැවැම, රට පාලනය ෙ කට අනවශ ෙලස අ ම  බව ද, මහජනයාෙ 

අදහස ය. 

ෙමම ෙය ජනාවල අරණ ෙ ඡදදායකයාෙ අපහව අවම ම, ආකයට ඇ 

කරන අයහප බලපෑම අ ම, මැවරණ සඳහා කරන අක යද අ ම හා 

නැවත නැවත රාජ ලධා ශාල සංඛාව  ෙ සඳහා ෙයදම අවම ම ආය. 

ෙකෙ ෙවත කෙ අදහස ෙ පාෙ ආ මය  ළ ධ අවථාවල 

අ මැවරණ පැවැමට ය හැ  බැ මැවරණ න දශනය  පවවා 

ගැම කර ය හැ  බව. එෙ න ව වර මැවරණ පැවැම   

පධයම හමට  ඉඩ ලැම බද ව ද, අවධානය ෙයා කළ  ෙ. 

115.1.13 ජාක ලැව  

පාෙවට ෙ ප ෙනා අෙ ෂකය ජාක ලැව  ප ම 

සබධෙය කව ඉයට පැ ෙබාෙහ  ෙදෙන  දැ අසාදය පළ කළහ. එය 

ඡදදායකයාෙ අය උලංඝනය කර ජාතය යාවයට හා පව. 

ජාක ලැව හවා ෙදන ලෙ ම, වෘකය හා ඨ ගලයට 

පාෙව  රටට ෙවය ෙ අවථාව ලබා මට බැ, ෙමවැ ප එම 

අරණට සණෙය පටහැ බව ද, ඔ ෙපවා ෙ ය. ෙබාෙහ  අයෙ මතය 

ෙ ජාක ලැව බඳ  අදහස සණෙයම කෘ  ඇ බව. 

15.1.14 මැවරණ ෙකාඨාස මා ණය ම   

ෙ සබධෙය ක දැ  අය ඉලා ෙ තරය හා ආක 

කඩායවලට ෙය ජනය  ලැෙබන ෙ හා පළා පාලන ආයතනව වඩා ෙහාඳ 

ෙවාව  ලබා ගත හැ  ආකාරයට මැවරණ ෙකාඨාස මා ණය කළ  බව. 

උදාහරණය  වශෙය ණාමලය හා පද-ර ඇළ වන වැඔය න අ 

ෙකාඨාසය  නැෙගනර පළාෙ, ෙදඅතකය, මයංගණය, හා මායද  

ාෙය ෙක ෙශ ඇළ මයංගණය න  අ ෙකාඨාසය  ද  ෙය ජනා 

කරන ල. 
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ෙමානරගල  කෙ ප ෙදෙන  ම එම  කය සඳහා අ ඡද ෙකාඨාස 

ෙදක   මාණය කරන ෙලස ඉලා යහ. ෙම පළවැන තල, කතරගම හා 

බඩර ාෙය ෙක ෙකාඨාස සඳහා, ෙදවැන වැලවාය, තණමල හා 

ෙසවනගල ාෙය ෙක  ෙකාඨාස සඳහා ය. ෙෂෙයම තලම හා අපාර 

වැ රෙ  අ ෙශව ද,  ෙමයට සමාන ෙය ජනා ඉප ය. 

එ  ශාල මැවරණ ෙකාඨාසය  ඇ ට මධගත අයවැය හා සංවධන අරද  

අසාධාරණ ෙලස ෙබ යන බව ෙබාෙහ  ෙදෙන  ෙපවා  අතර කව ෙ බද ව 

ගැ සාකඡා කෙය. වතමාන මා ණය මය, පළා හා  ක ළ ඇ 

දැවැත ෂමතා හා අසමානව සැල ලට ෙගන නැ බැ අෙත මා ණය 

ෙ ෙ සබධෙය දැ අවධානය  ෙයා ය  බව  කෙ අදහස. 

115.1.15  ඌන ෙය ජනය  ඇ කඩාය 

ෙ සබධෙය ක දැ  අය අවධාරණය කෙ ෙත රා ප කර ගනා 

ආයතනවල මාණව ෙය ජනය  නැ කඩායවලට  ඔ ෙය ජනය ෙ 

අවථා ලබා ය  බව. මැවරණ යාවෙ ෙවන අවශතා ඇ අයෙ  

සහභාවය පහ ම සඳහා ද, ෙෂ යවර ගත  බව ද, ෙපවා ෙදන ල. 

 ෙය ජනය සහක ම -  ෙ සඳහා පාෙෙ, පළා සභා හා පළා 

පාලන ආයතනවල පකළ ම ෙහ  ජාක ලැ ම වැ මව 

ෙමම කඩායවලට ෙය ජනය  ලබා ම  අවශ ෙ. 

 එවැ ය කඩායවල ෙශපාලන සහභාවය  වැ ෙ යාවෙ 

පාශවකව ෙලස ෙශපාලන ප ෂ ඇළ කළ ය. තර කඩාය හා 

මාණව ෙය ජනය  නැ කඩායවලට ෙශපාලන ප ෂ ෙය ජනය  ලබා 

ෙදන බව සහක මට   හා  ගැ සත වාතාවරණය  ඇ මට 

මැවරණ ෙකාසම  රජය යා ම අවශ ෙ. උදාහරණය  වශෙය 

මැවරණයට ඉප කරන අයෙග ය  ශතය  කාතාව, 

ආබාතය  හා ඩා ජා කඩායව ය ය. 

 අවශ අවථාවල ඉෙල ොක හා තැපැ ඡද වැ කප හා වාහන 

පහක සැපම ඇව ය ම රවැයට ඡද යා ෙවළ, පහක හා 

ව ලබා ම රජය සහක කළ  බවට  බල ඉම  ය. 
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 අවසාන වශෙය, පං ථානය ම  ව, රෙ මැවරණ යාවයට  

සහභා ෙ හැ යාව සෑම රවැෙයට ම සහක ම කළ ය.  

115.1.16 කාතා ෙය ජනය  

රෙ ජනගහණෙය අඩකට වැ ෙකාටස  කාතාව ව, රාජ වහය ළ සෑම 

මටමකම ඔෙ ෙය ජනය ඉතා ත ෙ. රෙ යම පළාව ඉප  

අදහවල කාතා ෙය ජනය වැ ෙ අවශතාව ෙපවා  . ෙමම වහ ළට 

කාතා සාමාකාව ප කර ගැමට (කඩායම  ෙලස) කාතාව මාණව 

සංඛාව  ය, පය අ 65 ළ කාතාව ප  ඇෙ අප සංඛාව . 

15.1.17 ආබාධ සත ගලෙය  

ආබාත ගලය මට පයක, ප ආකාරයකට  අවාදායක තවයකට ණ 

ෙදන බැ ඔට මැවරණ යාවෙ ෙදපැත ම  සහභා ම කර  ෙ. 

එන අෙ ෂකය ෙහ  ඡදදායකය ෙහ  ෙලස. ආබාත ගලය ය  

සංඛාව  අෙ ෂකය ෙලස ඉප මට ෙශපාලන ප ෂ ගැය  යැද 

කාශ කරන ල. 

15.1.18 ඩා ජා කඩාය 

ෙෂ න ෙ මය  ෙහ  සහනදා යා මාගය   රාජ වහය ළ 

තමට ෙය ජනය  ලබා ෙදන මය  සහක කරන ෙලස ආවා, මැෙ, ෙත 

හා මලයාල කථා කරන ජනයා, පෘ කථා කරන බග ජනයා, අකා සභවය  

සත ජනයා ආ ධ ෙකාට ෙවෙව ක දැ   ෙය තෙය  ඉලා යහ. 

ෙම ඉතා පැහැව ෙප ෙ වඩා සාථක ෙය ජන යාවය  සහක කරන 

ආකාරයට මැවරණ මය ෙශ ධනය ම හා අවංක හා සදාචාරාමක  

අෙ ෂකය මැවරණ යාවයට සහභා ම වැ කවලට ශාල ජනතා 

සාදය  ඇ බව. ෙදකා, චඩ හා ත ෙශපාලනය ගැන ජනතාව තම 

කල  ඇ බව ද අපට පැහැ ය. 

අෙ අදහස වෙ ෙ බඳව ජනතාව දැ   අදහ ඉතා බරපතළ ෙලස සැල ලට  

ගත  බව.  මැවරණ යාවය තව මට ල  වෙහා මහජනයා 

ජාතවා පධෙ එ  වැදග ථභය  වන  ඡද බලය භාතයට ගැෙම 
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වැළ මට ඉඩ ෙ. ජාතවා පධය ළ  ජනතාවෙ සහභාවය උපනය 

ෙ හ අවශතාව  පැන නැ ඇත. 

115.2 ෙශ  

ඉහත සඳහ ක යල සලකා බැෙම ප, කව ඉප කරන ෙය ජනා පහත 

දැ ෙ. 

15.2.1 මැවරණ මය 

i. එ  සාමාකෙය    ම ෙවන ම  ෙතාරව ෙය ත 20වැ 

සංෙශ ධන පනතට කැමැත පළ කළ අතර පහත දැ ෙවන මැවරණ බඳ 

ෙශ වකට එකඟ ෙනාෙ.55 

ii. අ සාමාකය පහත දැ ෙවන කවලට එකඟහ. 

 

අ. ජනාපවරණය   

 ජනාප නාක රාජ නායකයා න ඔ/ඇය, පාෙ ම, 

පළා සභා මව, නගරාපව, උප නගරාපව, 

පළාපාලන ආයතනවල සභාපව හා උප සභාපවෙග සමත 

ඡදදායක ගණය  ෙත රා ප කර ගත ය. 

 ජනාපට ත බලතල ලබා ෙදෙ න ඔ/ඇය  මහජන ඡදෙය 

ෙත රා ප කර ගත ය. 

ආ. පාෙ මැවරණය 

  මය  - ෙකාඨාසයකට මව ෙදෙදෙන  ප කරන 

ෙ වලමයක සහ පළා මටෙ සමාපාක ලැව  සත ලැ 

මය කරග ඡද මය  

 ෙ වල මෙය 60%  හා සමාපාක මෙය 40%  ප කර ගැම 

 ෙ වල මයට එක  හා සමාපාක මයට එක  යෙව ඡද පකා 

ෙදක   ම 

 ෙ වල මය - හා ගැහැ අෙ ෂකය සඳහා ෙවනම ඡද පකා 

ෙදක  ලබාම 
                                                           
55 ෂා  ද අ ස්, ජ.  
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 සමාපාක මය - සෑම ඡද පකාවක ම  හා ගැහැ 

අෙ ෂකයෙ ලැවල කප න ඇළ ම. ලැවල තණ 

අෙ ෂකය සඳහා ද, ය  ශතය  අඩං ය ය. 

 කෙ සාමාකය ෙබාෙහ  ෙදෙනෙ මතය ෙ වවථාදායකෙ 

සාමාකය සංඛාව 225 ෙනා ඉ මය  බව.  ෙෂෙයම  පළා 

සභා හා පළා පාලන ආයතන සඳහා ෙමම වාතාෙ ෙශ කර ඇ 

ෙය ජනා සමග එවැන  අවශ ෙනාෙ. 

ඇඇ. පළා සභා මැවරණය  

  මය  - ෙකාඨාසයකට මව ෙදෙදෙන  ප කරන 

ෙ වලමයක සහ පළා මටෙ සමාපාක ලැව  සත ලැ 

මය කරග ඡද මය  

 ෙ වල මෙය 60%  හා සමාපාක මෙය 40%  ප කර ගැම 

 ෙ වල මයට එක  හා සමාපාක මයට එක  යෙව ඡද 

පකා ෙදක  ලබාම 

 ෙ වල මය-  හා ගැහැ අෙ ෂකය සඳහා ෙවන ම ඡද පකා 

ෙදක  ලබා ම 

 සමාපාක මය-සෑම ඡද පකා වකම  හා ගැහැ 

අෙ ෂකයෙ ලැවල කප න ඇළ  ම. ලැවල 

තණ අෙ ෂකය සඳහා ද,  ය  ශතය  අඩං ය ය. 

ඈ. පළා පාලන ආයතන මැවරණ 

 පළා සභා මැවරණයට සමාන ෙ. න සමාපාක ෙය ජනෙ 

පදනම වෙ පළා පාලන ආයතනෙ ෙශය. 

ඉ. බ ම  ෙකාඨාස 

 බවවා ල ෂණ ඇ ෙකාඨාස සඳහා (පාෙ හා පළා සභා 

මැවරණ) බ ම ඡද ෙකාඨාස මය  කව ෙශ කර. 
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ඊඊ. වාන අෙ ෂකෙය  

 ෙ වල ම ඡද ෙකාඨාස සඳහා වාන කඩාය සෑෙම ෙතාරව  

වාන අෙ ෂකය ෙලස තරග මට ගක රවැයට පහක 

සැලය . 

උ. ජාක ලැව 

 සමහර ක සාමාකයෙ අදහස ෙ  මැවරණ මය  හා 

ෙදවැ මණ සභාව  ථාත කළෙහා ජාක ලැව  අවශ 

ෙනාවන බව.56 

 අ සාමාකයෙ මතය ෙ පහත දැ ෙවන ෙකාෙ යටෙ ජාක 

ලැව ගට ම පවවා ගත  බව.57 

 ජාක ලැෙ සංඛාව අ ම 

 ජාක ලැ සාමාකය එම ලැෙව ප කළ  අතර 

අ ලැවල ගලය  න ෙනාකළ ය. ජාක ලැව 

තවතනය වන ආකාරයට එන එක  හැර එක  වශෙය 

ෙව ෂය හා  ප කරන ආකාරයට සක කළ 

ය.  

15.2.2 මැවරණ යාවය 

i. මැවරණ යද මා ම 

අෙ ෂකය  හා ඔ ෙවෙව කරන මැවරණය හා සබධ 

යදවලට මාව  පැනය ය. ල පතාග කළ ගලය හා 

මාණ ද, ෙහ කළ ය. අෙ ෂකය ෙ සබධෙය වග යන 

තවයට ප කළ හැ , දැ ත මය   ම ඇ කළ  

ය. 

ii වක හා බැරක කාශ ම 

තරග මට බලාෙපාෙරා වන අෙ ෂකය මැවරණයට ෙපර 

වක හා බැරක කාශය  කළ  අතර ෙ ප වෙහා  ඉ 
                                                           
56 උ  අෙ ර න; හ  අමර ය; ෂා  ද අ ස් ජ. ; එ .ෙ . න කා දමය ; එස්. . . ඉලංෙක ව ;  

 මාර; කා  රණ ංහ; එ .ෙස ව මාර ; ලා  ෙ නායක; ඒ.එ . නවර න බ ඩාර;   
57 ම  හ ආර ; ස්ට  ප රාජා;  ජයර න 
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ප සෑම වෂයකට ම වර   ර කාලය අවස වන  එම කාශ 

ඉප කළ . එ ද වා ඇ තර සත ෙනාෙ න මහජනයා 

අත ඕනෑ ම ෙකෙනට  ඒ සබධෙය න කළ හැ  වන ෙලස 

ෙමය ධ කළ ය. 

 iiii භාරකාර ආව 

පාෙ හා පළා සභා මැවරණවල  ඒවාෙ අමාත 

මඩලසාමාන ආකාරයට යාමක ෙනාය . මැවරණ ෙකාසෙ 

ප ෂාව යටෙ  යාමක වන භාරකාර ආව  ය ය. 

 iv ආචාර ධම පධය 

ඡදෙය ෙ ප වන ෙය තය සඳහා ආචාර ධම පධය  

ය ය. එය උලංඝනය කරන ගලය උසායට ෙගන යෑමට ෙහ  

ආප කැඳමට ෙහ  හැ  ය . 

 v පැ මා ම 

 හෘද සා යට අව ඡදය මට ඉඩ ය ය. 

 මන තවය  යටෙව පැ මා මට ඉඩ ය  

ෙනාෙ.58 

 පහත සඳහ කවලට යටව පැ මා මට ඉඩ ය ය. 

o පැ මා කරන අයට ම ලාභය  ෙහ  වරසාදය  

ෙනා ලැය . 

o ඔට ය  ලාභය  ලැණ ෙහා ඔ අ 

මැවරණයක ආප ජනතාව ඉයට යා . 

 රජය අථාවර වෙ නැන මවට හෘද සා ය අව 

ඡදය මට ඉඩ ය හැ .  ඒ සාධය වාස භංග යණය  

හවාෙ අවශතාව සහක මට.59 

 

 

                                                           
58 ෂා  ද අ ස්, ජ. ; ම  හ ආර  
59උ  අෙ ර න;  
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vi පපාෙ මව ආප කැඳම 

ආප කැඳෙ මය   කව අමත කරන අතර  එය ෙශ කර. 

එංගලතෙ හා ෙසෙ 2015 ආප කැඳෙ පනත  ෙ සඳහා මග 

ෙපම  ෙලස ගත හැක. 

 vii මැවරණ න දශනය 

ජනාපවරණ. පාෙ, පළා සභා හා පළා පාලන ආයතන සඳහා 

මැවරණ පැවැෙවන න තව ද වන  මැවරණ න දශනය  

හවා ය ය.60 අ මැවරණ පැවැම ෙහ  වාස-භංග 

ෙය ජනා සා ඇවන තව ෙහ  මැවරණ න දශනය සක ෙ 

සැල ලට ගත  ෙ. 

 viii  හා තණ ෙය ජනය 

 බතරවා මය  යටෙ සෑම ප ෂය ම ෙ වල ආසන සඳහා 

තරග මට නාමෙය ජනා කරන අෙ ෂකයෙග  අ ම 

වශෙය ෙන එක    ය ය.61 

 සමාපාක ෙය ජන මය යටෙ ෂ හා කාතා 

අෙ ෂකය අතර තවතනය වන ආවෘත ලැව  ය 

ය. 

 සෑම ප ෂය  ම තණ සහභාවය  සහක ම සඳහා  

ෙමයට සමාන මය  හවා ය ය. 

ix ඡදය කාශ ම 

 රජෙ යාපං  ඇ සංමක ෙවකයට ඡදය කාශ 

කළ හැ  උත යණය  හවා ය ය. 

 උත ආර ෂණ ධාන  සත ව ඉෙල ොක ඡද මය  

හවා මට යා කළ   ෙ. 

                                                           
60ක  සාමා කෙය   උ  අෙ ර න මැ වරණ න ද ශනය බඳ අදහසට සහාය දැ  ෙ  නැත.  
61 හ  අමර ය; එ .ෙ . න කා දමය ;   මාර; කා  රණ ංහ; එ  ෙස ව මාර  යන අය යා 
ෙ   සෑම ප ෂය ම ෙ වල මයට තරග කරන අෙ ෂකය  ෙග  අඩ  කා තාව  ය  බව . 
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 කහ ෙවකය, දහ ෙවළඳ කලාප ෙවකය, ආබාධ සත 

ගලය හා  ෙජඨ රවැය  වැ අයට ඡදය කාශ 

ම පහ ම සඳහා  (වාහන පහක ඇව) ෙෂ ඡද 

ෙපාළව ෙහ  ෙවන ධාන ෙයය . 

 ආබාත ගලය හා ෙජඨ රවැය ඇ ය ම 

රවැයට ඡදය කාශ ෙ යා ෙවල, පහක හා ව  

පහෙව ලබා ගත හැ  ය ය. 

x මමැවරණ චාරක වැඩ 

මැවරණ කාලය ළ චාරය බඳ ව ඇ ෙරලා  ත ම බලාමක 

කළ . ෙෂෙය ම ත සප ඇ අෙ ෂකයට රජය 

මාධවල සමාන කාලය  ලබා ය  ෙ. පසර තකා හා ෙපා 

ජනයාෙ එෙනදා තයට  අනවශ ෙලස බලපෑම  ෙනාකරන මැවරණ 

චාරක කට  ගැය ය. 

xi ෙය ජනය  නැ/ ඌන ෙය ජනය  සත කඩාය 

 ම ෙය ජනය  නැ හා ඌන ෙය ජනය  සත කඩායවල 

සහභාවය සහක ම සඳහා (න කළ ම, බ -ම ආසන, 

ෙවකළ ආසන) යණය   හවා ය  ෙ. ෙත හා මලයාල 

කථා කරන ජනයා, මැෙ හා බග ජනයා හා අකා සභවය  ඇ 

ජනයා ආ ෙමවැ කඩාය ෙ. මැවරණ සබධ ෙඛන  ෙ 

භාෂාෙව ලබා ම ඇ  ආබාධ සත ගලයට මැවරණවල තරග 

කළ හැ  වාතාවරණය   ඇ ම අවශ ෙ. 

xii අෙ ෂකයෙ  කාශ 

පහත දැ ෙවන ක ඇළ  කාශය  සෑම අෙ ෂකෙය  ම නාම 

ෙය ජනා පයට ඇම සහක ම සඳහා මැවරණ  සංෙශ ධනය කළ 

 ය සමහර සාමාකෙය  ෙය ජනා කළහ.62 

 අෙ ෂකයාෙ අධාපන ක හා  එම ක ලබා ග න  

 අෙ ෂකයා උසාය  වරදකෙව  ෙලස කාශ කර ෙ ද? යන 

හා  එෙන ෙච දනාෙ වභාවය හා  උසාෙ ව. 

                                                           
62සමහර සාමා කය  ෙමම ෙ ශය සමග එකඟ ෙ  නැත 
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116 පෙදය 

රාජ ෙවය, රාජ ලය හා ගණනය 

16.1 ඉප කළ අදහ 

රෙ ය ම අංශ අතර එකඟතාව  දැ ය හැ  ෙම ම සෑමට ම ඉප  

කණ  ෙ රාජ අංශෙ  තවය සබධෙය මහජනයා අතර  දැ 

කල ම. පහත දැ ෙවන ප රජෙ ෙවා බද ව මහජනයාට ෙ ඉතා 

ෙචනාමක අදහස . ෙමම තවයට සෘව ම ෙද ෂාෙර පණය එල ෙ  

ෙශපාලනඥට. ෙමයට ෙව  තමෙ ආධාරකවට  යා ලබා මට 

ෙමම තම නෑ තරට ධ වරසාද හා ටවා ලබා මට ෙශපාලනඥ  

රාජ අංශය තමෙ දගම  ෙලස  භාතා ම. 

ෙබාෙහ  පැ හා  ගැන ඉප කරන ලද අතර පහත දැ ෙවෙ ඒවාෙ 

සාරාංශය . 

 රාජ අංශය ෙශපාලකරණය ම හා රාජ අංශෙ වානවය නැම 

 බඳවා ගැ, මා  හා උස  බඳ  ගැන හා එම 

 ගැනවලට චාර දැ මට ඵලදා යණය  ෙනාම 

 ෙවාවල අ ණාමක බව. අකාය ෂමතාව හා  ලධාෙ උන 

නැකම 

 මහජනයා සමග කට ෙ රාජ අංශෙ ලධාෙ ද නට 

ලැෙබන ප ෂා, අගගා හා අහංකාර ආකප 

 මහජනයාට අවශ ෙවා ලබා ගැම ඉතා වාලවයට ප  ඇෙ  

ෙවා -කරණය,  අ ම  හා බධ ආයතන  ආය ෙෙව. 

 සප අපෙ යැම හා ෂණය 

 රාජ අංශෙ  ද නට ඇ අාහක මය සා  අාහකෙය  ෙනාමැව 

 ම ෙවාව  ලබා ගැම ඉතා කර ම 

 භාෂා පය යාමක ෙනා ම සා  මහජනයාට ඔ කැම 

භාෂාෙව අවශ ෙවා ලබාගත ෙනාහැ  ම ෙහ  ඉතා කරම 
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 බඳවා ගැෙ ෙම ම ෙවා සැපෙ රාජ ෙවය  සමහර සමාජ 

කඩාය ෙකා ම හා බැහැර ම 

රාජ අංශෙ ඇ ෙශපාලන ප ගැ හා ෂමතාව ගැන රාජ අංශෙ ලධා ද, 

ෙබාෙහ   ගැන ඉප කෙළ  ය. පගැවලට සම  ෙසායා තැ තැනට 

යෑම ට   අවථා ද, සමහ ෙපවා ෙන  ය. අසාධාරණ බඳවා ගැෙ ප 

ෙහ   දැනට ඇ බඳවා ගැෙ ප ෙනාකතා හැම ෙහ  බල ෙලස වාත  

ෙ. ඒ ආකාරයට ම උස ෙ  පපා ද, අවශ ආකාරයට හවන බව ෙපෙ. 

පැහැ ව ම රාජ අංශය ෙශ ධනය ෙ අවශතාව  ඇ බව ෙපෙ. ෙශ ධන 

උසාහයෙ අරණ ය ෙ  රාජ අංශය අ ම පමණ  ෙනාව එ 

වානවය, ණාමකභාවය හා ෙවා සැපම ශ ම කළ හැ   පධ ථාත 

ම. 

ක රජෙ ෙදපාතෙව  කළ කායය හා සැප ෙවාව දැ  

ෙකෙරෙ වවථාත මඩල ෙහ  ෙවන ආයතන ම. ෙමම ආයතන රජෙ 

ෙදපාතෙ ගණයට  අය  ෙනාෙ. ෙ සා  බඳවා ගැම,උස ම,වැ, නය 

පාලනය හා ෙවෙය පහ ම ආය සබධෙය වවථා පාදනව සහක 

කර ඇ  සමානවය,කාය ෂමතාව, ෙවන ෙලස ෙනා සැලම හා ෙශපාලයකරණය  

ෙනා ම  ආය ඔට අදාළ ෙනාෙ. වවථාව ෙවන ෙ අතර  ෙමවැ ක ගැන 

යා මට  රාජ ෙවා ෙකාසම  වා ෙ. අමාතංශ ෙකව ප ම 

හා ෙදපාතෙ ධා ප ම බඳව කව ෙෂ පාදන ෙශ කර 

ෙ. 

16.2  ෙශ 

16.2.1 ෙශපාලනය හා පපාලනය අතර අවකාශය/ රාජ ෙවෙ කළමනාකරණ 

ශකතාව 

ෙමම ෙශ සබධෙය කෙ ෙපා එකඟවය  ෙනාය. එෙහ එය ෙමෙ 

ඉප ෙකෙ. 
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කෙ සමහර සාමාකය  පහත දැ ෙවන ෙශ ඉප ෙකෙ.63 

අ) වම වවථාෙ 54 (1) වවථාව, පහත දැ ෙවන ෙදෙය 

ථාපනය ම; 

“ රාජ ලධා ප ම, උස ම, මා ම, අ ම, නය 

පාලනය හා කළමනාකරණ ශකතා වැ  ම රාජ ෙවා 

ෙකාසමට  පැවය  අතර  එය වවථාදායක මඩලෙ ෙශ 

මත  ජනාප  ප කරන සාමාකය එෙකාෙළා ෙදෙනෙග 

සමත ය ය. ෙම සාමාකය ෙදෙනට ෙනා අ සංඛාව   

රාජ ලධාෙය  ෙලස  අ පහෙළාවකට වැ පළද  ඇ 

ගලය ය  අතර රාජ ෙවා ෙකාසෙ අ සාමාකය 

පපාලන , රාජ ද හා මානව සප, වාපාර හා රාජ 

කළමනාකරණය  ආය බඳ දැම හා අදැ ඇ ගලය ය 

ය.” 

ආ) වතමාන ආම වවථාෙ 54 (2) ට 54 (11)වවථා ඒ  

ආකාරයට ම තබා ගැම 

ඇ) රාජ ෙවා ෙකාසමට පාෙෙව සෘව ම  අරද හා කාය 

මඩල ලබා  ගත හැ  වන ෙ  පාෙව  අවශ  ෛනක 

හැ යාව  ලබා ය ය. 

ඈ) රාජ ෙවා ෙකාසමට පවරා ඇ “රාජ ෙවෙ කළමනාකරණ 

ශකතාව වැ ම” ආරභ ම සඳහා  රාජ ෙවා ෙකාසම 

යටෙ කළමනාකරණ කායාලය  ථාත කර ඇත. ෙමම 

කළමනාකරණ කායාලෙ වග වෙ ජාතතර වශෙය ග 

රාජ කළමනාකරණ භාත අව රාජ ෙවෙ කාය සාධනය  

මට යහප කළමනාකරණ භාත හවා ම, ඒ හා සබධ 

ප සක ම, ෙම ම වවථාෙව සහක කර ඇ ක 

අ ආර ෂා ම ෙ. 

                                                           
63උ  අෙ ර න; හ  අමර ය: එ.එ . නවර න බ ඩාර; එ .ෙ . න කා දමය ; එස්. . . ඉළංෙක ව ; 
එ .ව .එ . ෆා ස්; ම  හ ආර ;  ජයර න;   මාර; ස්ට  ප රාජ; ෙ ය එ . . 

ෙ ; කා  රණ ංහ; එ . ෙස ව මාර ; එස්. තවරාජා; එස්. ෙ ස ර ;  ලා  ෙ නායක 
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(ඉ) ජනාප  ෙය ජනා කරන ගලය  ජනාප, අමාත මඩලය 

හා අමාතංශ ෙකව ෙලස ප ම ආම වවථා සභාව 

 අමත කළ  ෙ. ජනාප  ෙය ජනා කරන ගලය ප 

මට ෙපර පාෙෙ උස තන කෙ  මාධ හා  

සමාජෙ සහභාවෙය මහජන ප ෂා යාවය  ය  ය. 

(ඊ) පපාලන පධය ළ වෘය  පවවා ග  ඇමව හා 

ෙකව අතර යහප යාකා සබඳතාව  පවවා ගැමට 

බාධකය  ෙම ම රාජ ෙවා ෙකාසමට පවරා ඇ බලය ෙධනය 

කරන වතමාන ආම වවථාෙ 52(2) වවථාව  ඉව ම 

(එ  සාමාකෙය   ෙමම ෙශයට එකඟ ෙ නැත)64 

උ) රජෙ ෙදපාතෙවල පපාලන ඒකකවල ෙග ය මා, තල 

ව ථාත කර ඇ පහළ ම මටෙ පපාලන ඒකකය වන ාම ලධා 

ෙකාඨාසය මත පදන ය ය. ඔෙ ෙවා ෙශ පණය 

ෙ  ෙහ  අථ දැ ෙ   ම රාජ ආයතනයකට ාම ලධා 

ෙකාඨාස ඉ මවා යෑමට  බලය  නැත. ාෙය සභා මාව හා 

ාෙය ෙක කායාල මාව එක ම ය ය. 

එ  සාමාකෙය   පහත දැ ෙවන ෙශය ඉප කරන ල.65 

වතමාන වවථාෙ 9 හා 17 වැ පෙද ඒ ආකාරයට ම තබා ගත 

ය. ෙමම ෙශ ෙෆඩර යන පදය ෙයාදා ෙනා ෙගන ෙෆඩර 

රාජය  කරා යන යවර  ෙම ම රාජ ෙවා හා රාජ අරද 

බඳ බලය පවරන ෙලස දා ඉම  ෙනාකළ උ පළාෙත ට 

වවන ජනයා මත ෙෆඩර සංකපය බෙල පැටම  ෙව. 

 

116.2.2 රාජ ෙවෙ වානවය 

අ. රාජ ෙවෙ බඳවා ගැ, උස  හා අ මානව සප 

කටවල ෙම ම පපාලන රණ ගැෙ යාවෙ දැ ෙලස 

යාමක කරන සලතා මය  ෙයාදා ගත . ෙමය, ත කාල 
                                                           
64එස්.තවරාජ 
65 ෂා  ද අ ස්, ජ. . 
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පෙදයකට කාතාව , තර ජාව, ධෙ බලපෑමට ල  

ජාව ආ හනාග වරසාද ෙනාළ කඩාය සබල ගැමට 

බඳවා ගැ පපාවල මාණව ඉඩ  ලබා ෙ ජනන පය  

යාමක ම, පපාලන බලධාට  බාධකය  ෙනාෙ. 

ආ. සලතා පදනම  මත බඳවා ගැමට මැහ ම ෙහ  බාධා ම දව 

ය හැ  වරද  බවට ප කරන හා රවැෙයට එවැ  යාව   

උසාෙ අෙය ගයට ල  කළ හැ   පාෙව සමත කළ 

. 

ඇ. පාෙව එම ය යටෙ ම  රාජ ලධා ජාක ෙහ  ාෙය 

ෙශපාලනයට සහභාම  තහන කර එවැ යා දව ය හැ  

වරද  කළ ය. 

ඈ.  යට අව තනෙ කට ම සා රාජ ලධාෙයෙග 

පගැම ෙහ  ෙවන ෙලස සැලම ෙහ   අ ම, තනෙර ඉව 

ම, තවය පහත දැම  ෙහ  ෛනක යාෙවල  ෙතාරව නය 

යාමාග ගැම ෙහ  වළ වන පාදන වවථාෙ අඩං ය ය. 

ඉ. ඇමවට ඔ ෙත රාග ප උපෙශකයට  ෙශපාලන ප 

මට අවශ න මහජන ප ෂා මය  සතව උස තන කෙව  

එම ප අමත කළ  ෙ. 

ඊ. රජෙ ෙවකයෙ ාම අවාක වවථාෙ ඇළ ම (1972 

වවථාෙ 109 වැ වගයට සමාන) 

116.2.3  අතෙන මක පපාලන බලය පාලනය ම/ රාජ ෙවෙ, අධ රාජ 

ආයතනවල සාමාකයට ධ පැ 

අ. 59 වැ ෙදයට අව අකරණ ෙවා ෙකාසම  ප කරන ලද 

පපාලන අයාචනා උසාය ගට ම පවවා ෙගන යෑම. ෙකෙ ෙවත එයට 

පවරා ඇ බලය පහත දැ ෙවන ආකාරයට  මට ෙය ජනා ෙකෙ. 
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i)  වතමාන ආම වවථාව යටෙ ඇ ආකාරයට රාජ 

ෙවා ෙකාසෙ රණවලට ධව රාජ ලධාෙග 

ලැෙබන අයාචනා බාර ගැම 

ii)  පපාලන චෙඛන හා ෙරලා අමාත මඩලෙ ෙහ  

ඇමවෙ රණ හා අදාළ පාෙ යට අව 

තල දැ සමාෙල චනය ම 

සහ 

iii) පපාලකයෙ  අතෙන මක යාවට ධව  ය 

ඉ කරවා ගැමට මහජනයාට අවථාව ම. 

ආ. වම වවථාෙ 55(1) වවථාව පහත දැ ෙවන ආකාරයට 

නාස කරන. 

“ ප , උස , මා , නය පාලනය හා ෙවෙය පහ 

ම  සබධ ප ඇ රාජ ලධාෙ ය පමය 

ක රණය කර ලබෙ රාජ ෙවා ෙකාසම ” 

ඇ. වම ආම වවථාෙ 55(2) වවථාව ඉව කළ ය. 55(3) 

ට  55(5) ද වා ෙද තබා ගත ය. 

ඈ.  පාෙ ෙපස කව, රාජ  කාරක සභාව (PAC), රාජ 

වවසාය බඳ කව (COPE)  ආෙය රාජ ලධාට ෙදන ලද 

ෙය ග යාමක ම බඳ පපර   ෂණ ෙමෙහයම හා 

ඒවාෙ ගය ගැන පාෙවට වාතා ෙ  කායය රාජ ෙවා 

ෙකාසමට පැවය ය. 

ඉ.. අධ රාජ ආයතනවල ෙවකයට රාජ ලධාට ලැෙබන මාතෘ 

වා, ෙබ න වැ සමාන පහක ලැෙබන ෙ  රාජ හා අධ රාජ 

ආයතනවලට ෙපා  මානව සප පය   සක ම 

ඊ. සංථා, වවථාත ආයතන, වවථාත අකා වැ  අධ රාජ 

ආයතනවල ධා හා අධ ෂ මඩල ප  සබධෙය ද,  ඉහත 

16.2.2 (අ) ෙකාටෙ ෙය ජනා කර ඇ ආකාරෙ  මය  ම අවශ 
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ය කෙ අදහස ෙ. ෙ ම ඔ ද, ප කරෙ සලතා මත 

සමානවය, කාය ෂමතාව, ෙවන ෙලස ෙනාසැලම, -

ෙශපාලකරණය  ආය සැල ලට ගනා ප ෂාකා  යා 

මාගය  බව සහක කළ හැ  ෙ. ෙමම කට සඳහා අධ රාජ 

ආයතන සඳහා රාජ ෙවා ෙකාසම  වාන ආයතනය  ෙලස ම  

කව ෙශ කර. ෙමය වවථාෙ සඳහ ය  අතර  එයට 

රාජ ෙවා ෙකාසමට සමාන පාදන ය හැ . 

116.2.4  රාජ ෙවා ලබා ගැම හා සබධ ෙෂ ගැට 

පහත දැ ෙවන ක සබධෙය   සමත ම අවශ බව සඳහ කරන 

පාදන වවථාෙ අඩං ය ය. 

අ. රජෙ ෙපා ෙවා ලබා ගැම ගැන මා පනව  ව ජනගහණය 

බඳ ය කට ගැන රණය ම ව කළමනාකවට ව 

සමාග  බලය පවරා ම, ව ජනාවාස සණ  වශෙය 

රාජ පපාලනය යටතට ෙගන ෙනාම,  සා ව ජනතාවට  රාජ 

ෙවාව ලබා ගැමට ඇ වතමාන බාධක  ඉව ම. 

ආ. ව මානව ජනාවාස ද, රාජ ආයතනව සෘ ව ම ෙවා සපයන ාය 

පධෙ  ෙකාටස  ෙලස කාශයට ප ම 

ඇ. ෙෂ බඳවා ගැෙ පපා  ධෙ බලපෑමට ල   ජනතාව 

ඇ ආක ජාව සහ කඩායව රාජ ෙවයට ඇළ කර 

ගැමට සහනදා යා මාගය  හවා ම 

ඈ. ෙදමළ ජාව සමග එෙනදා කට කළ හැ , ෙදමළ දැම  ඇ 

ගලයරජෙ කායාලවලට ප ම. ංහල කථා කරන ජාව 

තරය වන ෙශවල ද,  ෙමයට සමාන පාදන යාමක ම. 

16.2.5 පළා රාජ ෙවාව හා රාජ ලය 

අ. පළා රාජ ෙවා ෙකාසම , පළා උස තන කව  

ෙශ කළ  අතර  ආකාරයා  ඔ ප කළ ය. පළා 

රාජ ෙවා ෙකාසෙ සාමාකය, පළා රාජ ෙවෙ නය හා මානව 

සප ගැට ගැන කට කළ හැ  අදැ හා දැම සත අවංක 
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ගලය ය ය. පළා රාජ ෙවා ෙකාසෙ සාමාකයෙ 

ලකාලය හා තනෙර ඉවම ආය ගැන  ෙරලා ෙයල ෙ 

වතමාන වවථාෙ 54 (4) ව169වථාව අගමනය කළ . 

ආ. පළා රාජ ෙවෙ ප ම,. උස , නය පාලනය හා 

කළමනාකාර කාය සාධනය වැ  ම  පළා රාජ ෙවා 

ෙකාසමට පැවය ය. මධම රජෙ  හා පළා රාජ ෙවෙ ෙපා 

වෘය  අගමනය කරන බවට සහක ම සඳහා සෑම පළා 

රාජ ෙවා ෙකාසම ම රාජ ෙවා ෙකාසම හා අ පළා රාජ 

ෙවා ෙකාසම  සමග සබකරණෙය යා කළ  ෙ. 

ඇ. වවථාෙ පාදනවලට අල ව  ෙකප ම සබධෙය  

පළා සභාවලට උපෙද මට වාන ඇවෙ  ජනරාවරෙය  ෙහ   

ප ෙදපාතෙෙ ඒකකය  ෙහ  ය ය. 

ඈ. පළා රාජ ෙවා ෙකාසෙ රණවලට ධව පළා රාජ ෙවෙ 

සාමාකයට  පපාලන අයාචන උසායට අයාචනා ඉප කළ 

හැ ෙ.  පළා රාජ ෙවා ෙකාසෙ රණව ඔෙ අවාක 

උලංඝනය  ගැන  මහජනයාට ද,  සහන ඉලා  පපාලන අයාචන 

උසායට ක ඉප කළ හැ  ෙ. පළා රාජ ෙවෙ සාමාකය 

 කරන පපාලන චෙඛ, පළා සභාව සමත වලට අල 

බව සහක මට ඒවා පළා  ඇවෙ  ජනරා   ෙලස 

ප ෂාවට භාජනය කළ ය. 

ඉ. පළා පපාලනය හම  සඳහා වෘත දැ හා සලතා පදන ව 

ෙත රාග පළා කළමනාකාර ෙවය  ප කළ ය.  ෙමම පළා 

කළමනාකාර ෙවෙ සාමාකය  පළා අතර මා මට  හැ  ෙ. 

පළ කළමනාකරණ ෙවෙ අවශතා යම කරන ෙවා අෙපාත 

ෙයල කළ ෙ රාජ ෙවා ෙකාසෙ හා පළා ෙවා ෙකාෂවල 

ෙය තයෙග සමත ඒකාබධ කව  ම. ප වාත 

ෙවාව සාමාකය, පළා කළමනාකරණ ෙවයට නය කළ 

හැ . 
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116.2.6 රාජ තාක ෙවාව 

අ. රාජ තාක තනවලට අාහක පදනම  යටෙ  ගලය 

ප ම නතර ම 

ආ. ෙශ ෙවෙ බඳවා ගැෙ ණායක රණය මට, රාජ 

තාක තන සඳහා වෘෙය රාජ තාකය ෙනාවන 

ගලයෙ නාම ෙය ජනා ඇගම සඳහා රාජ තාක ෙවා 

ෙකාසම   (DSC) ථාත කළ ය. ෙමම (DSC) ෙකාසම  

රණය කළ  ක අතර තානාප ෙවෙ ය  වෘය හා 

වෘය ෙනාවන ලධාෙ අපාතය, වෘය ෙනාවන රාජ 

තාකය ප කළ හැ  තානාප තන හනා ගැම හා එෙ ප 

කරන ගලය   ෙ වැඩ ෙවළ   ආය ෙ. 

16.2.7 රාජ ලය හා ගණනය 

අ. රාජ ද බඳව වතමාන  ආම වවථාෙ  ඇ 148 හා 151 

ෙද  ඒ ආකාරයට ම රඳවා ගැම. 

ආ. වවථාදායක මඩලෙ ෙශ මත ජනාප   ද ෙකාසම 

ප කළ ය. එය භාඩාගාරය ළ ෙනාය ය. සණ රාජ 

ආදායෙම ෙව කළ  ශතය  හා පාෙෙව ලබා  

අරද පළා සභා අතර ෙබදා ම බඳ ණායක ද  ෙකාසම 

  ෙයල කර පාෙවට ඉප කළ ය. 

ඇ. පළා සභා සහ පළාපාලන ආයතනවලට අවම ෙව ම බව හා 

ණයව  ජනනය වන රාජ ආදායෙම 25%  ය  අතර ද 

ෙකාසම පළා සභා හා පළාපාලන ආයතන අතර එය ෙබදා ය ය 

(ෙය ත අපාතය වෙ පළා සභා සඳහා 18%  හා පළාපාලන 

ආයතන සඳහා 7% ය). එ  සාමාකෙය  ෙය ජනා කෙ බලය පැවම 

අථාත ම සඳහා පළා සභාවලට අවම ෙව ම රාජ ආදායෙම 

40%  ය  බවය. (පළා සභාවලට 30% හා පළාපාලන 

ආයතනවලට 10% ).66 

                                                           
66 එස්.තවරාජා 
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ඈ. ආකාරයාෙ හා පළාෙ ධාන ෙකෙ මැහ ෙම දහ 

පළා සභාව  ප කළ  අභතර ගණන අංශය  පළා සභාෙ 

ය ය. 

ඉ. වල ෙසෟඛ තවය ෙහ  කාක ෙහ  මානක බලතාව  සා 

ගණකාප ඉව මට  ජනාපට බලය ලබා ෙදන 153 (ඈ) 

වවථාව ඉව කළ ය. 

ඊ. වාන ගණන ෙකාසම   මාණය කර ආම වවථා සභාෙ 

ෙශ මත  ජනාප  ප කළ ය. 

උ. රජෙ අරද සාවද පහරණයට සබධ ලධාෙග  එම ද 

අය කර ගැමට, ඔට න පවරන ෙලස ඉලා පට වාතා 

මට,  ගණකාපට බලය ය ය. 

ඌ. ජනාප  වැඩබලන  ගණකාපවරෙය  ප ම වැළැ ම 

සඳහා අ ගලයා ප ම බඳ කට වවථාදායක මඩලය 

ක ම ආරභ කළ ය. 

එ.  මහජන ද භාතයට ෙගන  යාමක කරන වැඩසටහ සබධෙය 

ධවල පකාව  ඉප ම ඇමවට  අවාය කළ  අතර 

එය අමැය සඳහා මහජනයාට වෘත කළ ය. 

ඒ. අලස හා ෂණය ර මට දැනට ඇ යණය ශ ම ම. 

ද යද ෙ වැඩෙවල සබධෙය තර  අල හා ෂණ 

ෙච දනා මශන ෙකාසමට යැම අවාය ෙම  ඔට එම 

යාවය ස ෂණය ම පහ කරම. 

ඔ. ෙකාට ෙවළඳෙපාලට ඇම සඳහා අථසාධක අරද හා භාරකාර 

අරද  ආෙය ජනය කළ සමාග ස ෂණය මට ඔ රාජ 

වවසාය බද කවට (COPE) ඉයට කැඳමට හැ  වන ෙ  

සමත ම.  
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117 පෙදය 

මහජන ආර ෂාව හා මානව ආර ෂාව 

17.1  ඉප කළ අදහ 

මහජන ආර ෂාව හා මානව ආර ෂාව බඳ ෙය ජනා ඉප කළ ෙය ජනාවල වැ 

වශෙය සඳහ ෙ ජාෙ අදහ හා ජාක ආර ෂාෙ නාමෙය  

රවැයෙ දහස හා  අවාක උලංඝනය ම සබධෙය.  මානව 

ක ෙකාසම  ෙපවා  ප  ලංකාව ICCPR ඥයට අස කර 

ඇ බැ  මහජන ආර ෂාව බඳ   ලංකාෙ ජාතතර වග අව  ය 

ය. 

ගක දහස, අදහ කාශ ෙ දහස හා  යා ලබා ගැෙ දහස ( කක 

අවාක ඇව) ඇ ක අවාක  මා   අවම මට තවාදය 

වැළැ ෙ පනත (PTA)  සමාෙල චනය කළ ය යන ඉප එ  අදහස . 

සාධාරණ මශනය  හා න භාගය  සඳහා දඩ සංහෙ යම කර ඇ 

යා ෙවලට පටහැ පාදන  එ අඩං ෙ. 

තව කප අදහස  ෙ  රජය හ අවථාව  කාශයට ප කර නැ ට පවා 

රවැයෙ අවාක අ කළ හැ  අශය ද වභාවය   තවාදය 

වැළැ ෙ පනත සණෙය ම ඉව කළ  බව. 

ෙවන ෙය ජනා අතර ට පළාවල  ජාකයෙ ආර ෂාව සහක ම; 

ෙපායට හා හදාවට බඳවා ගැම ජනවාක අපාතයට අව ම;  ජාක 

හදාෙ ගලය ය  කලාපයක ෙවය කරන ට එම කලාපෙ ල ඇම 

භාතා ම;  ආර ෂක හදා ථාන මානව ජනාවාසවලට ඈ ම වැ ක 

ද, ඇළ ය. 

ජනතාවෙ ක අවාක තජනයට, මා වලට,  අමණයට ෙහ  

උලංඝනය මට  ල  ෙනාකළ ය. එවැ මා   වවථාෙ පැහැව 

සඳහ ය . යත ෛනක යාවය  ෙතාරව   ම ගලෙය  

අඅඩංවට ගත  ෙනාෙ. 
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මානව ක ෙකාසම ඉප කළ ක අතර මහජන ආර ෂාව බඳ ධාන 

 ලංකාෙ මානව ක ඥාවට අලම (ICCPR  4 වැ ෙදය); හ 

අවථාව  කාශයට ප කළ හැ වෙ “ජාෙ වය තජනයට ල ” ඇ 

අවථාවක පමණ  ම; හ අවථා කාශන හා ෙය ග සඳහා අකරණ 

සමාෙල චනය  ම සහක ම;  හ අවථාව හය මාසයකට වැ කල  

පැවනෙහා එය තවරට ඝ ම පාෙව ෙෂ බතරය  අමත 

ම;  ලංකා මානව ක ෙකාසම  ද අමත කර ඇ  ෙෂෙය ම හ 

අවථාව  ළ මානව ක න ම බඳ ඥෙ ෙකපත අමත ම 

ආය ෙ. 

මමානව ආර ෂාව 

 ජලය,  වාතය හා  ත අයට අවශ අ ෙ ඇ පසර 

ආර ෂාව සැපෙම  ජනතාවට මානව ආර ෂාව තහ කළ  ෙ. ෙග ය උ 

ම, පාසක නාශය,  සාගර ෂණය හා උපෙය ජනය  ආක රාකෑම ආය ර 

ෙම  අභවකාශ. වාත හා සාගර ර තතාව  ලබා ය  ෙ. නක අධ 

පැම, කාක ෂණය,  ජාන ඉෙ, කෘ රසායක භාත  ආෙය   

තයට,. සමාජයට,  ඇවන තජන වැළ ය ය. 

 රජය, ජාක ආර ෂාෙ නාමෙය  අතෙන මක ෙලස  මානව ආර ෂාව අනරට 

ප ෙනාකළ ය. රාජෙ ෙය තය  හා රාජෙ ෙනාවන ගලය අ 

අවාක උලංඝනය  ට එයට ෙගාවෙ අවාක ආර ෂා කර 

කගත ය. 

මහජන ආර ෂාව හා මානව ආර ෂාව බඳ ඉප අදහව පැහැ ව ෙප 

ෙ ඝ කාන ධෙ මානව ක ගැටවලට ණ පෑ   ජාක ජාවෙ 

සාමාකය ෙම ම ධෙ ධ බලපෑවලට ල   අ රවැයෙ 

අෙ ෂාවය. පචා ද සමෙ රෙ ෙගාඩ නැ හදා රාජ මානකවය  අද 

ද වාම තරම  රට දැ ය හැ  බව ෙපෙ. 
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117.2  ෙශ 

1. හ අවථාව  කාශයට ප ම අකරණ සමාෙල චනයකට යටම 

සහක කළ ය. හ අවථා ෙරලා හා ෙය ග බඳ අකරණ 

සමාෙල චන  ඉ ම අවස කළ ය. 

2. වවථාෙ පහත සඳහ පාදන ඇළ කළ ය. 

i. පවන යට අමතරව මහජන ආර ෂක පනත යටෙ  හ 

අවථාව  කාශයට ප කළ හැ  වෙ ජාෙ තය 

තජනයට ල  ඇ අවථාවක ෙහ  වාභාක වසනයක 

පම. 

ii. ෙඨාකරණයට  ය කැමැෙත ෙහ  උසායට ඉප කළ 

අයපත  මත ෙහ  හ අවථා තවය  ෙ සහගත ද? 

යන සමාෙල චනය කළ හැක. 

iii මහජන ආර ෂක  යටෙ පනවන හ අවථා ෙරලාවලට 

තයට ඇ ක අය, ෙ දහස, හෘද සා ෙ හා 

ආගෙ දහස, වධෙම දහෙ ක අය, අමාක ෙහ  

අවමානයට ල  ෙකෙරන සැල  හා දව, අතෙන මක රඳවා 

ෙනාගැෙ හා දව ෙනාලැෙ දහස හා අදහ ෙනාෙ 

දහස  ආය උලංඝනය කළ ෙනාහැක.  

iv එක ගට මාස හයකට වැ කාලය   හ අවථාව පවවා ගත 

 න හ අවථාව කාශ ෙ ෙදනය  පාෙෙ 

2/3 ක බතරය  සමත ය . 

3. ආම වවථාෙව මානව ර තතාව ආර ෂා ම බද 

පාදනවල,  ෙපාය හා ආර ෂක හදා   ගලය හා 

කඩායවලට එෙරව බලය ෙයම  මහජන ආර ෂාව හා ය හා 

සාමයට ඇ තජනයට සමාපාක ය  බව ඇළ ය ය. 



175 
 

4. රෙ තවාදය වැළැ ම බඳ න සෙඳන ආකාරයට මහජන 

ආර ෂක ආඥාපනත  සංෙශ ධනය කළ හැ  බැ  තවාදය 

වැළැ ෙ පනත  අෙහ  කළ ය.67 

5.  රාජෙ ෙය තය  හා රාජෙ ෙනාවන ගලය  අ 

අවාක උලංඝනය  ට  එයට ෙගා වෙ අවාක 

ආර ෂා කර කගත ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 ෂා  ද අ ස් ජ. . හා එ .ෙ  න කා දමය  ෙමම ෙ ශය සමග එකඟ ෙ  නැත. 
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118 පෙදය 

ආම වවථා සභාව හා වාන ෙකාෂ සභා 

18.1  ආම වවථා සභාව   

18.1.1 ඉප කළ අදහ 

අප ඉයට ආ  සමාජ සංධාන ගණනාව  හා ගලය ආම වවථා 

සභාෙ වතමාන  සංය ගැන දැ  ෙ ඉතා ෙචනාමක ආකපය . 19වැ 

වවථා සංෙශ ධනය යටෙ වා ඇ වතමාන ආම වවථා සභාව 

සාමාකය දස ෙදෙනෙග සමත වන අතර  එ හ ෙදෙන  පාෙෙව.   

ආම වවථා සභාෙ සාමාකය ෙලස ඇමව ප මට වතමානෙ 

බාධාව  නැත. ආම වවථා සභාවට ඇමව ප ෙම ළැයාව අතර   

ගැම  ඇ  ය හැ  බව මහජනයා ෙපවා ෙය. වාන ෙකාෂ සභා හා 

උපමාකරණවලට සාමාකය ෙශ කරෙ ආම වවථා සභාව ම 

සා එ අවංකබව හා වානවය ක ගත  අතර  ෙශපාලකරණයට ල  

ෙනාම වැදග ෙ. 2015 මා 16 න දරණ ගැස පෙ පළ කර ඇ  19 වැ 

සංෙශ ධන පනතට  ෙය ජනා කරන ලද ආම වවථා සභාෙ  සංයට  ෙබාෙහ  

ෙදෙන  කැම හ.  ගැස පෙ පළ කර ඇ ආකාරයට එ සංය පහත දැ ෙ. 

 අ) අගමැ 

 ආ) කථානායක 

 ඇ) ධ ප ෂෙ නායක 

 ඈ) ජනාප ප කරන එ  ගලෙය  

ඉ) අගමැ හා ධ ප ෂ නායකයා යන ෙදෙදනාෙ ෙශ මත ජනාප 

ප කරන ප ෙදෙන  

ඊ) අගමැ හා ධ ප ෂ නායකයා  අය වන ෙශපාලන ප ෂ ෙහ  

වාන කඩාය හැර  පාෙෙ න ෙශපාලන ප ෂ හා 

වාන කඩායවල සාමාකයෙ  බතරෙය න කරන  ජනාප 

 ප කරන එක ගලෙය . 
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118.1.2   ෙශ 

1. ආම වවථා සභාෙව  කරන ප සබධෙය  මහජනයාෙ 

වාසය නා ගැෙ වැදග යවර  ෙලස  ආම වවථා සභාෙ 

සංය ඉහත දැ  ආකාරයට ය ය. 

2. 19 වැ සංෙශ ධන පනෙ  වැදග  පාදනය   පහත දැ ෙවන ෙකාටස  

නව ආම වවථාවට ඇළ කළ ය. 

අ. ආම වවථා සභාව, බධතාව හා සමාජ ධවය ඇ  

ලාංය සමාජෙ  බව ල ෂණය, ආම වවථා සභාෙ  

වන බව සහක ම සඳහා අගමැ හා ධ ප ෂ නායකයා  

ප ෙදෙන  න ෙ පාෙෙ ෙය ජනය ෙශපාලන ප ෂ හා 

වාන කඩාය නායකය සමග ඒ ගැන සාකඡා කළ ය. 

ප කරන ෙහ  න ෙය ජනා කරන ගලය ධ ෙහ  ගක 

තෙ ය  ලබා ඇ  අවංක හා ට ගලය ය  අතර 

ඔ ම ෙශපාලන ප ෂයක සාමාකය ෙනාය . 

18.2  වාන ෙකාෂ සභා 

18.2.1 ඉප කළ අදහ 

අප ඉෙ ක දැ  රෙ ධ පළාවල ජනයා  ධාකාර ෙකාෂ සභා 

වන ෙලස ඉලා ෙය ය. ඒවා පහත ලැ ගත කර ෙ. ෙමම ඉමට ධාන 

ෙව   ඇෙ  රජෙ ථභ න වන වවථාදායකය, ධායකය හා අකරණය  

ඔ ද ෙ ලධාවා, ෙශපාලකරණය ,  ත හා මහජන  ගැනවලට 

අසංෙ  ආයතන ෙලස ම. මහජනයාෙ අදහස  ඇෙ ෙමම ෙකාෂ සභා  වඩා 

වාන හා මහජනයාට ය  සහනය  ලබා ගත හැ   ආයතන බවය. 

ෙකෙ ෙවත ෙමය සැල ලට ෙයා ය  කණ  වෙ එ රජෙ 

ආයතනවල අසාථක බව පැහැ වන බැ. එබැ  එම ආයතන ශ ම ම 

ගැන ෙම ම ඒවා වැරට ජාතකරණයට භාජනය ම ගැන අවධානය ෙයා 

කළ ය. ෙ සා රාජ තෙආයතන හා පධ ෙශ ධනය වන  තාවකාක 

යවර  වශෙය සමහර ෙකාෂ සභා ථාත ම ගැන සලකා බැය ය. 
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ෙමම කාරණය බද ව ෙම ම දැනට පවන ෙකාෂ සභාවලට  සමහර ක 

ඇළ ම සබධෙය ද සලකා බලන ෙලස කව ෙය ජනා කර. 

19වැ ආම වවථා සංෙශ ධනය යටෙ දැනට වා ඇ ඒවාට අමතරව 

වවථාව ම පහත දැ ෙවන ආයතන මට මහජනයා ෙය ජනා   ඉප කරන 

ල. 

 රාජ ෙවා  ගැන ෙකාසම 

 අධ රාජ ආයතන සඳහා  රාජ ෙවා ෙකාසම 

 ෙවන ෙලස සැලමට ධ හා සම අවථා බඳ ෙකාසම 

 මාධ ෙකාසම 

 කාතාව බඳ ෙකාසම 

 ළම සඳහා ෙකාසම 

  ආධාර ෙකාසම 

 අධාපන ෙකාසම 

 ෙසෟඛ ෙකාසම 

 පසර ෙකාසම 

 ආක සංවධන  ගැන ෙකාසම 

 ආබාතයෙ අවාක ෙකාසම 

 උපමාකරණ සඳහා අකරණ ෙකාසම 

 මලයහ (උඩරට) ෙදමළ සංවධන ෙකාසම 

 තානාප/ෙශ ෙවා ෙකාසම 

 ෙ  ය-පයත සබඳකා ෙකාසම 

 ජාක ඉඩ ෙකාසම 

 වදාල පාදන ෙකාසම 

 රාජ භාෂා ෙකාසම 

 ආහාර හා කෘකම ෙකාසම 

 ෙය ෛවද ෙකාසම 

 සහනදා යා සඳහා  ෙකාසම 
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118.3 ෙශ 

දැනට ඇ ඒවාට අමතරව ය   සමහර ෙකාෂ සභා ගැන  කව දැනටම 

ෙශ ඉප කර ෙ. වැ වැෙය ෙකාෂ සභා ඉමට ෙ  ඇ  

මහජනයාෙ න, සය හැ  සමහර වවථාදායක පාදන ද,  ෙම ෙශ 

කර ෙ.  අෙ අදහස වෙ  වාන ෙකාෂ සභා  සංඛාව, ෂය පථය හා 

සංය බඳව රණය ෙ  වවථා සපාදක සභාව රාජ ආයතනවල 

වානවය, ෙ ආපතය, රාජ ෙවාවල කාය ෂමතාව වැ   ක 

ගැන අවධානය ෙයා කළ  බව. 
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119 පෙදය 

ඉඩ, පසරය හා සංවධනය 

19.1  ඉප කළ අදහ 

සමතය  වශෙය සලකන ට ඉඩ, පසරය හා සංවධනය ගැන මහජනයා 

අදහ ඉප කෙ  පසර හා සංවධන සංකප ගැන  අවෙබ ධය  බව 

ෙපෙ. ධාන වශෙය ඔ අවධානය ෙයා කෙ ෙශය,  ය, සමානවය හා 

රසර බවට. කවට ඉප කළ  අදහවල සාරාංශය  පහත දැ ෙ. 

19.1.1  ඉඩ 

ඉඩ භාතය,  ඉඩ කළමනාකරණය,  ඉඩ අවාක හා වෙන පාය හා  

ජනාවාස සඳහා ඉඩ ලබා ගැම ආ  ෙබාෙහ  නවලට  ජනතාවට ණ මට 

 ඇ බව පැහැව දැ ය හැ  ය. කාතාව ෙෂෙය ම ක ඉප 

කෙ පවන ඉඩ , ෙරලා හා යණවල දැ ය හැ  ෙවන ෙලස සැලම 

බදවය. උදාහරණය  වශෙය ෙබාෙහ  ෙදෙන  ෙපවා ෙ සාමානෙය 

රජෙය ඉඩ ලබා ෙදෙ  වෙ ෂයාෙ නමට පමණ  බව. ෙෂෙය ම 

රජෙ ඉඩ ලබා මට පදන  ඇෙ ෙද ෙව ය සා ඔ ඉඩ 

උමය හා පැවෙ  ෙවන ෙලස සැලෙ නයට ණ ෙද. රජෙ ඉඩ 

කැබ ම ගැන ද, ජනයා ක ඉප කළහ. ෙ නෙ ෙදපැත  . 

පළවැන ෙ වන ඉඩ කැබ ම. ෙදවැන ෙ ජනතාව අතර ෙබදා  ඇ 

රජෙ ඉඩ කැබ ම. උදාහරණය  වශෙය රජෙ වැඩසටහ යටෙ ඉඩ 

ලැ අයෙ ෙදවැ හා වැ පරපරාව ඉඩ මාණව ෙනාම සා ෙබාෙහ  

නවලට ණ පෑමට  ෙ. තව සමහෙ තකය ෙ  රජෙ 

ඉඩවල අය මා ම මා කරන  ද, (කැබම වැළැ මට) ෙවන ෙලස 

සැලම  බව. ෙබාෙහ  අය ෙපවා ෙ ඉඩෙ අය මා කළ හැ  වෙ 

වැ යාට පමණ  ම  පෙ අ සාමාකයට ෙවන ආකාරයට 

සැලම  බව. රෙ සමහර පළාවල ෙෂෙය ම නැෙගනර රජෙ ඉඩ 

ෙබදාම  ඉතා මතෙදකා කටත .  සමාන ෙලස ඉඩ ලබා ගැෙ නෙ  

වාක-ආගක  හැ ශාල බලපෑම  කෙය. ඉඩ කැබ ම බඳ 
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ජනතාවෙ කනසලට පාදක ගැටව වෙ වෙන පාය කට සඳහා ඉඩ  ලබා 

ගත ෙනාහැ ම බව අපෙ අදහස. 

ඉඩ අය හා භාතය බඳව ඔ ණ ෙදන න ගණනාව  මහජනයා 

 ඉම කරන ල. ෙම සමහර  පය යාමක ම හා සබධ 

ගැට වන අතර  අ ඒවා ප ෙතාර ෙලස ෙම ද වෙ  වවථාදායක 

සංකරණවල සැල ලට ගැම සඳහා. 

1. ෙවන ෙලස සලකන රජෙ ඉඩ ප, චා හා සාදායට පදන  

ඇෙ පහත දැ ෙවන ක ෙ. 

අ. ංකවය මත පදන රාජ  ( සංෙශ ත 1935 අංක 19 දරණ 

ඉඩ සංවධන ආඥාපනත) 

ආ. ආක අංශය (උදාහරණය  වශෙය ව අංශෙ ගලය වවන හා 

වැඩකරන ඉඩ ඔට අය ෙනාෙ) 

ඇ. ඉඩවල පං කරෙ පය, සමහර වාක කඩායවලට 

ෙවන ෙලස සලක. 

ඈ. ‘සංවධනය‘ ම සඳහා රජය ෙහ  ගක ආයතන ඉඩ 

බලහකාරෙය අය කර ගැම 

 2. ඉඩ භාත පෙ ෙද ෂ 

 3. ඉඩ  හා ෙරලා බලාමක ෙ වලතා 

4. ෙෂෙය ම ආක හා  ජාව ට පංම හා වෙන පාය 

කට සඳහා ඉඩ ලබාගත ෙනාහැ  ම. 

5. රාජ ඉඩ බඳ ෙතාර මහජනයාට ලබාගත ෙනාහැ  ම හා 

පාරදෘශ ෙනාම. 

6. පාසකව සංෙ ඉඩවලට  ආර ෂාව  ෙනාමැම සා  ඇ 

කළ හා වාභාක වසන ම. 

7. පට තව හා පසර තකා ෙශය  කට ෙනාකරන 

බලව කඩාය  අකාය ෂම හා රසාර ෙනාවන ආකාරයට 

ඉඩ භාතා ම සා පසෙ යෑම හා හායනය ම. 
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8. වනාතර හා ආර ත ඉඩ ධ ජාව   බෙල අලා ගැම 

සා  වන -සව ගැ හා  වන නාශය. 

9. රාජ, ගක හා ජා ඉඩ සබධ  යම වකරණ මය  ෙහ  

මා ල ම  නැකම. ෙම ඵලය  ඇෙ ජා හා රාජ 

ඉඩ මාණෙය අ ම. 

119.1.2 පසරය 

මහජනයා පසරය ෙලස සැලෙ වාතය, ජලය (ගංගා හා අ ජල මාග හා සාගර) 

ඉඩ. ස, වන,වනාතර හා වභාක ර ත ආය  

ආහාර ර තතාව, ෂණෙය ෙතාර පසරය , පෙබ ධනාශක, ෙපාෙහාර හා 

රසායකව ෙතාර කෘකමය , සාදාක කෘකම පධ හා ඒ වන රටාව  

ආර ෂා ම, කසල බැහැර ම, සපාර ෂාව හා ෙය ෙෂවල ආමණෙය 

ෙය පැලෑ ආර ෂා කර ගැම  ආය බඳව ද ඔ අදහ දැ හ. ෙකෙය 

වෙහා ඔ කථා කෙ ෙ ත හා වෙන පාය සමග ෙව කළ ෙනාහැ  

ෙලස බැ ඇ  පසරය හා  පසර පධය ගැන. 

මහජනයාෙ අවධානය වැෙය ම ෙයා ඇ ක  පහත දැ ෙ. 

1.  පසරය  ලබා ගැම 

අ.  ජලය, වාතය හා ඉඩ 

ආ. ශද ෂණය ඇ ය ආකාරෙ ෂකව ආර ෂාව 

ඇ. කසල බැහැර ම හා සපාර ෂාව සඳහා උත යණ 

 2. වාභාක සප ආර ෂා ම 

අ. වභාවධමය, වන ර ත, වනාතර, සාගර හා ජලමාග 

ආර ෂා ම 

ආ. රෙ ව ධවය ආර ෂා ම 

ඇ. ෙබාෙහ ට වාජ අර සඳහා ආනයනය කරන ෙය ෙල  

ෙෂව ෙය ස හා ශෘක ආර ෂා ම 

ඈ පාං ඛාදනය  වැළැ ම 
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 3. කෘකම හා ආහාර ර තතාව 

  අ. පෙබ ධනාශක, රසායක ව ආෙය ෙතාර ආහාර 

 4. ෙය කෘ භාතය හා ඒ හා සබධ වන රටාව ආර ෂා ම 

 5. සව බ සාධනය හා අවාක 

 6. සංවධනෙය ඇ කරන අවදානෙම  පසරය ආර ෂා ම 

  අ. පසර ආර ෂාව සඳහා  සක ම 

ආ.  හා ෙරලා  යාමක ෙ යණ  හා එවැ 

යාමාග සරල ම 

119.1.3 සංවධනය 

  සංවධනය  ෙලස අථ ද වෙ ගලෙයෙ ෙහ  ජාවක තෙ 

ය ම අංශ ඇළ වන  ආකාරයට. උදාහරණය  වශෙය  එ  අදහ දැ මකට 

අව  සංවධනය අථ ද වා ෙ “මාණව ආහාර, ඇ හා වාසගටම 

වන වන තවය, ෙකය, සමාය හා සංකෘක අවථා ෙන දෙය ගත 

ම  ඇව ය රවැය  හා ඔෙ පවලට මාණව වන තවය  

ලබා ගැම” ෙලස. සංවධනය  බද ව කරන තරය ළ ආක සංවධනය, 

සමාජ-සංකෘක සංවධනය, වැ අදහ ෙමම ආහාර, ෙසවණ, ඇ, වාහනය, 

අධාපනය, ෙසෟඛය, වෙන පාය, ඉඩ අය  ආ ක අවශතා ද ය. 

මහජනයා ෙපවා ෙ සංවධනය  සමාජ සාධාරණවය, සමානවය,  

වාය හා රසරබව ආය සහක කළ  බව. ඉප ෙබාෙහ  ෙය ජනාවල 

ජාතවාදය, සහභාවය හා සාකඡා ම වැ පරමාද අදහ ද ගැ . 

ජාතවාදයට  ආක ජාතකරණය ද,  ඇළ ය ය යන අදහස ද,  

ඉප කරන ල. මහජනයා ආක ජාතකරණය  පැහැකර ෙ පහත 

දැ ෙවන ආකාරයට. 

 ආකෙ ලාභ සමානව ෙබ යාය. 

 ආක රණ ගැෙ යාවයට ජනතාව සහභා කරවා ෙගන ඔ 

සමග සාකඡා ම. 
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 ආක කට සබධෙය ජනතා ෛවවය  තහ ම 

සංවධන ගැට සබධෙය මහජනයා පහත දැ ෙවන ෙත ක ඉප 

කෙය. 

1. ක අවශතා සැපෙ රාජෙ වගම 

අ. ආහාර, ඇ හා ෙසවණ 

 2.   යා හා වෙන පාය 

  අ. සාදාක කමාත හා වෙන පායආර ෂා ම 

ආ.  හා ජාව අතර  සහෙය තාව ශ ම මට 

සපකාර හා සාක  ආක හා සංවධන වාපෘ වධනය 

කරන 

ඇ. රාකෑෙම මය හා කකව ආර ෂා ම 

3. රණ ගැෙ ජනතාව සමග සාකඡා ම හා සහභාකරවා ගැම 

සහක ෙ අවශතාව 

 අ. සංවධනය සා වන අවතැම වැළැ ම 

ආ. යල ඇළ වන සංවධනය  - ෙෂෙයම ආබාධ සත 

ගලය වැ අනාර ත කඩාය 

ඇ. සංවධනය සා ඉඩ අස ම වැළැ ම 

ඈ. බජාක සමාග හා සංථාව  මහජනයා ආර ෂා ම 

ඉ. සාකඡා හා සහභාවය සඳහා ග යණය  ෙනාමැම 

 4. බව ර ම සඳහා රජෙ වගම 

 5. පහත දැ ෙවන සංවධන ලධම ෙවෙව ෙප න 

  අ.  ය 
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ආ. පට තව හා රසර සංවධනය  සඳහා සප 

කාය ෂම ෙලස භාතා ම 

ඇ. යල ඇළ කර ගැම 

ඈ. සහභාව හා සාකඡාමය රණ ගැෙ යාවය  

ඉ. රසර හා රාකෑෙම ෙතාර සංවධනය  

 6. ආක රාකෑෙම ආර ෂා ම සහක ම 

අ. සංවධනය හා සබධ ආක  ගැනවලට සහන හා 

ආර ෂාව සලසන යණය  

ආ. සංවධන ප, වාපෘ හා ජාතතර ම බඳ 

අ ෂණයට ෛනක ම හා ජනමතචාරණ 

පසරය හා සංවධනය සබධෙය ඉප  ෙබාෙහ  අදහවල ඉහළ ට පහළට 

එන සාකඡාව ෙතාර සංවධනය ගැන  දැ ෙචනය  . සමහර සංවධන 

වාපෘවල බරපතළ  පසර බලපෑ  බව (පවන  හා ෙරලා පවා 

උලංඝනය කර) එ ඵලය  ෙලස ඉඩ අසම, මය රා කන  යා 

තවය  හා අවතැ  බව  ෙපවා ෙදන ල. සංවධන වාපෘ  

සබධෙය  මහජනතාව සමග සාකඡා, සමාජ වගම හා අ ෂණය සහක කරන  

යණය  ම සබධෙය ද ෙශ ෙය ජනා කරන ල. මහජන සහභාවය 

හා වගෙ යණ බඳ ග අදහ ඇ  ඉයාව, ෙබායාව, ෙකයාව, 

ෙපාලය, ඉ වෙද රය හා තව රටව ගණනාවක වවථා බද ව සඳහ කරන 

ල. පළා පාලන ආයතනවලට ඔෙ ෙශෙ ඇ සප ගැන වැ බලය  හා 

පාලනය  ය  යැ ද සංවධන රණ ගැෙ ඔෙ අදහවලට වැ 

අවධානය  ෙයා කළ  යැ ද ෙය ජනා කරන ල. 

ක වශෙය ෙවළඳෙපාල තක හා ලාභ ලැෙ අරණ මත පදන  සංවධන 

වාපෘ බඳව ෙබාෙහ  අදහ දැ වල ෙචන .  ධනවාදයට කපය  

නැතැ සමහ යා  අතර තව අය දහ ෙවළඳෙපාල ප මත පදන  

සංවධනය දැ ෙලස ෙචනය කෙළ ය.  ඔ වැරට යා ෙ ඒ ම 
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වෙ මානව හා වාභාක සප රා කෑම හා ජනතාව තව තව ආක හා 

ටතරය බවට පවන බව. 

පසරය හා සංවධනය සබධෙය ම කළ ගැටවලට චාර ද වන ෙශ 

ජනතාවෙ අ ෙම ම ජනතාවට රජෙය ඉය  ක සබධෙය ද, 

ය. උදාහරණය  වශෙය   පසරයක ව ෙ අය හා රසර පසර 

පධයක වෙ අය ආය ක අ ෙලස ආම වවථාවට ඇළ 

කළ ය ෙය ජනා කරන ල. ඒ අතර ම පසර පධය, වාභාක සප, වන 

 ආය  ආර ෂා ම රජෙ වගම  ෙලස ෙය ජනා කරන ල. ෙ අව 

සංවධනය, ඉඩ හා පසරය අවාක ෙලස දැ  අතර ෙමම අ ආර ෂා 

ම ර ත ම. සහක ම රාජෙ වගම  බව පැහැව ෙපවා 

ෙදන ල. 

119.2  ෙශ 

ආම වවථා සෑෙ යාවය ළ ෙමම බධ හා සංණ ගැට සැල ලට 

ග  අෙ ෙශ පහත ද ව. 

1. වාභාක සප, ස හා වෘ ෂලතා  ආෙ භාතය බද වවථාමය 

උපෙද ලබා ය ය. 

2. ඉඩ, පසරය හා සංවධනය ක අවාක පෙදෙ  ඇළ කළ 

ය. ස හා වන පසරෙ හා පසර පධෙ ෙකාටස  වන බැ  

පසරය බඳ ක අවාක ෙකාටෙ  සව අවාක හා බ 

සාධනය සබධෙය ද,  සැල ල දැ ය . 

3. ඉඩ,පසරය හා සංවධනය බඳ අවාක යාමක වෙ ෙකෙද? 

යන පැහැ කර ඒවා බඳ ෙවන ම පෙඡද වවථාවට ඇළ කළ 

ය. ෙකප ෙ යාවෙ ෙකයාෙ හා ඉ වෙද රෙ ආම 

වවථා සැල ලට ගනා ෙලස  අ ෙය ජනා කර. උදාහරණය  වශෙය 

එ පහත දැ ෙවන ක සඳහා පාදන ඇළ ය ය. 

 පසරය හා වාභාක සපවල රසර උපෙය ජනය, භාතය, 

කළමනාකරණය හා සංර ෂණය සහක කර  ලැෙබන ලාභ ද  

සමෙ ෙබ යන බවට සහක වන. 
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 පසර ෙෂඥ සමග සාකඡා කර අවම වන ආවරණය  රණය 

කර එය ප කරෙගන පවවා ගැමට යා ම 

 ජාවෙ ජාන සප හා ෛජව ධවෙ ෙය දැමට ඇ 

ෛනක ආර ෂාව වැ  කර  ආර ෂා කරන. 

 පසරය කළමනාකරණය, ආර ෂා ම හා සංර ෂණෙ මහජන 

සහභාවය  ගැම 

 ජාන සප හා ෛජව ධවය ආර ෂා කරන. 

 පසර බලපෑ ඇගෙ ම ථාත කරන. 

4. පසර ගණනය හා පසරය ස ෂණය ම 

5. පසරයට හාදායක ය හැ  යාව හා කට ර කර පසරය හා 

වාභාක සප  ලාං ක ජනතාවෙ යහපත සඳහා ෙයාදා ගැම 

6. සෑම ගලෙයට ම රජෙ ආයතන සමග සහෙය ව කට මට  වගම  

ඇ අතර සෑම ෙදනාම පාසකව රසර සංවධනය  හා වාභාක සප 

භාතය සහක කර  පසරය ආර ෂා කර සංර ෂණය කළ ය.68 

7. සංවධනය හා සබධ රාකෑම හා අවතැම වළ වන මාණව යණ 

ඇබව සහක මට හා ආක සංවධන  ගැන ගැන ෙසායා බැමට 

ෙකාසම  ථාත ම 

8. ඉඩ, පසරය හා සංවධනය හා සබධ ක අ උලංඝනය වලට 

ෙගා  අයට ව හා සහන ලබා ෙදන ම 

9. සංවධනෙ නාමෙය ජනතාව රාකන ෙහ  පසරයට හාකරන ෙහ  

ගලෙය  ෙහ  ආයතනයකට ධව කට මට බලය ඇ රාජ 

ලධාෙ ඒ සබධෙය වග ව  බවට පාදනය  ඇ ම 

10. රෙ සණ ඉඩ මාණෙය ගත හැ  ශතය , වන ආවරණය ෙලස 

පවවා ගැෙ මය  හනා ගැම 

11. රෙ රසර සාධාරණ  සමාය වශෙය   සහගත සමාජ ආක 

සංවධනය  ඇ මට ආම වවථාෙ කැපම 

 

 

                                                           
68 ෙක යාෙ  ව වස්ථාෙව  69 හා 70 වග  ව  ග නා ල . 
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220 පෙදය 
ජනන යා හා සධානය 

20.1  ඉප කළ අදහ 

අප ෙවත අදහ ඉප කළ මහජනයාෙග  ෙකාටස  යා ෙ සමාජෙ  ආක 

තවයට ප  හා අනාර ත  කඩාය ගණනාව  ණ  ඇ න බඳ ව 

අවධානය ෙයා කළ  බව. ෙ අතර න සෑම පළාතක ම වවන තර 

කඩාය, ආවා, ෙවන ෙලස සලකන ල හා වහ වැඩ කරන කඩාය, ආබාධ 

සත ගලය  හා ධෙය බැට කෑ ජාවද, වන අතර ඔ ෙපවා ෙ ෙමම 

කඩාය ෙවා ලබා ගැම අ ෙම ම ෙය ජනය හා සංවධනය අ ද, 

අෙය ග ගණනාවකට ණ  ඇ බව. වඩා පහෙව ෙවාව ලබා ගැම, 

මාණව ෙය ජනය හා ඔ ද, සහභාවන සංවධනය    ඔෙ ආක 

තවෙය මට සහනදා යවර  ගනා ෙලස ඔ ඉලා යහ. ෙවන ංක 

නැතා සත අය යා ෙ ඔෙ ංක නැව සා ෙවන ෙලස සැලමට 

භාජනය වන බව, එ ඇ අකට වභාවය සා ෙෂ ආර ෂාව  අවශ බවය. 

ආබාධ සත ගල ෙපවා ෙ සමානතාව පමණ  ලැම ඔ සබධෙය 

සම  ෙනාවන බව,  ඔ සදාකාකව ම ෙෂ අවශතා ඇ කඩායම  ෙලස 

හනා ගත  බවය. සමහ ෙ සඳහා ෙය ජනා කෙ ජනවාකවය, ආගම 

ආය මත පදන  අපාක මය . ෙවන අය ම කළ නය ෙ ෙ සා 

වාක හා ආගක ෙවම තව වැ ය හැ  බව. සාමකා සහවනයට 

අතවශ වන, චඩවය  නැවත ඇ ෙනාම සහක ම සඳහා සමාජය තව 

රට ෙබම වැළැ ය ය යන ඔෙ අදහස ය. 

ය ආක හා අනාර ත කඩායවලට ආර ෂාව  අවශ බවට, ඔට 

පහෙව ෙවා ලබා ගැම හා මාණව ෙය ජනය   ලබාම  රජය  සහක 

කළ  බවට, කව එකඟ ය. සංවධන යාවයට ඔ සහභා කරවා ග 

යත කාල පෙදය   (අ 30  පමණ) ඔට අ රවැය හා සමාන 

තවයකට ළඟා මට ආධාර කළ  ෙ. එම කාලය අවසානෙ ආබාධ සත 

ගලය හැර අ අය සබධෙය  ෙමම ෙෂ සහන සමාෙල චනය කළ හැ  ෙ.  

යාමක ලධම, ක අවාක, අකරණ හා මැවරණ සංකරණ, රාජ 

ෙවය හා වාන  ෙකාෂ සභා  ආ ක යටෙ  වාතාෙ ධ ෙකාටවල  

කව ෙ බඳ ෙශ ඉප කර ෙ. 
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221 පෙදය 

ෙවන ෙලස සැළමට ධ ෙකාසම 

21.1  ඉප කළ අදහ 

ජනවාකවය, ආගම, ලය, ංකවය, ංක නැව, සමාජ සභවය, 

ආබාතතාව ආය මත පදන ෙවන ෙලස සැල, බැහැර  හා ෙකා   

වන බවට රෙ ය ම ෙපෙදව ෙය ජනය ඉප කරන ල. ලය සා 

ෙවන ෙලස සැලමට භාජනය වන බවට උ පළාෙත බරපතළ ෙච දනා එල ය. 

දැනට බලපැවැෙවන චා  යටෙ ෙම ම ත  යටෙ කාතාව ෙවන 

ෙලස සැලමට භාජනය වන බව ෙපවා ෙදන ල. ලය මත පදනව වන ෙවන 

ෙලස සැළම බඳව සමහර ආගක නායකෙය  ද, ක ඉප කළහ. ෙ අතර 

සාදාක ෙහ  චා   ම ආකාරයක සංෙශ ධනයකට ෙහ  සංකරණයකට 

ල  මට දැ ෙලස ධ  කඩාය ද ය. ඔෙ මතය ෙ ෙමම , 

චා හා සදාය ඒ ඒ සංකෘ ෙකාටස  බැ  ඒවා ආර ෂා කළ  බව. 

ෙෂෙය ම තර කඩායවල චා හා සාදාක  සබධෙය  ෙබාෙහ  

වැර වැට ඇ බව අපට  ෂණය කළ හැ  ය. සංකෘක වශෙය ෙවන 

ෙලස සැලම හා  සමහර  යටෙ ෙවන ෙලස සැලම, ම ද න මාණයට 

වඩා බරපතළ නය  ෙලස අ ද න බැ ඒ සබධෙය අවධානය ෙයා ම 

අවශ ෙ. 

සමාජෙ ද නට ලැෙබන ෙමම ෙවන ෙලස සැල ඉතා සංෙ වෙ  ඒවා 

සංකෘක හා ආගක භාතාව හා  සබධ වන බැ. ෙෂෙය ම කාතාවට 

හා ළමට ෙවාෙ බරපතළ ෛනක හා  ආගක පටලැ ඇ බැ ෙවා 

සබධෙය ෙ ෙනා සලකා ය හැ  ෙනාෙ. න අෙ මතය වෙ ෙමවැ 

ගැට වවථා සංකරණ  පමණ  සය ෙනාහැ  බව. 

චාාල හා සාදාක භාතාව සහ ය මත පදන  ෙවන ෙලස සැලම 

වැළැ මට අවශ  සංකරණ ඒවාෙ බලපෑමට ල වන පාශව ඇ ය 

කඩාය සමග සාකඡා කර එකඟතාවකට පැය  බව අපෙ අදහස. ෙමවැ 

සංෙ න සබධෙය ය ෙදනාෙ එකඟවය හා අමැය ලබා ගැම 

අතවශ ෙ. 
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221.2  ෙශ 

1. සාකඡා, කකා හා මැහ  සංවාදය  ආරභ කර සංකරණ 

ෙශ ම සඳහා ෙවන ෙලස සැලම බඳ ෙකාසම  ම. සමාජ 

දාව, ය, ඉහාසය හා රාජ පපාලනය  ආ ෙවල ටයෙග  

ෙමම ෙකාසම සමත ය ය. ෙමම ෙකාසමට ඉහත දැ  අංශවල 

ගලය 12 ෙදෙන   වවථාදායක මඩලෙ ෙශ මත ජනාප  

ප කළ  ය අ ෙශ කර. 

2. ධ සමාජ-සංකෘක හා ජනවාක-ආගක කඩාය  ෙකාසෙ 

ෙය ජනය ය  යැ ද, අ වැරට ෙශ කර. 
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222 පෙදය 

රාජ ෙවා  ගැන ෙකාසම 

22.1 ඉප කළ ක 

රාජ ෙවා ලබා ෙ ඇණ හා අ භාතය ගැන රජෙ ආයතන හා 

ලධාට ධව ෙබාෙහ  අය කවට පැකෙළ ය. ෙම සමහෙර ගක 

 ගැන ෙලස සැල ය හැ  ව, බතරය   ෙමම ආයතන ෙයාදා ගනා  

පපාලන භාතාව හා යා මාග සා  පැන නන න බව ෙපෙ. ෙමම 

යාමාග හා භාතාව  ෙවන මට ෙය ග ෙහ   ෙශ කළ හැ  බලය ඇ  

ආයතනය   ෙවා සමාෙල චනයට භාජනය කර  ෙවන කළ හැ  න  එය රෙ 

රජෙ ෙවා සැපම ෙකෙර  ධනාමක බලපෑම  ව ඇත. එ ඵලය වෙ 

රජෙ ෙවාව ජනතාවට වඩා  හා කාය ෂම ම. 

22.2 ෙශ 

ෙමම අරණ ළඟා කර ගැම සඳහා කව ෙශ කරෙ  රාජ ෙවා  ගැන 

ෙකාසම  ම.  ෙමය වාන ආයතනය  ය  අතර එ සභාප හා 

සාමාකය  වවථාදායක මඩලෙ ෙශ මත ජනාප  ප කළ ය. 

ෙමම ෙකාසම සාමාකය හත  ෙහ  නවය  සමත ය  අතර  ඔ 

සමාජ ෙවය,69 රාජ ල, රාජ පපාලනය, කෘ තා ෂණය, ය, මානව ක, 

තා ෂණය ආ ෙවල අදැ ඇ අය ය . 

ෙවා සැපෙ අසාධාරණ හා අනවශ මාදය ඇ කරන පපාලන යාෙවල හා 

භාතය සබධ පැ ෙමම ෙකාසම බාර ග ඇත. ෙකාසෙ අකාරය රජෙ 

ආයතනවලට පමණ  ෙනාව සංථා, වවථාත මඩල හා රජයට ෙකාට අ 

සමාග  

වැ අධ රාජ ආයතනවලට ද, බල පැවැෙ. මානව ක ෙකාසම, රාජ භාෂා 

ෙකාසම, ජාක ෙපා ෙකාසම, ඔවරයා ෙහ  සමාන ආයතනවල රණ 

සමාෙල චනය ෙහ   අයාචනා සලකා බැම ෙමම ෙකාසමට අය කායය ෙනාෙ. 

ෙකෙ ෙවත ෙමම ආයතනවලට සංථාක වභාවෙ ගැට ඇන  ඒවා බද ව 

සලකා බලා අවශ කට ම සඳහා රාජ ෙවා  ගැන කවට ඉප කළ 

හැ  ෙ.  

                                                           
69 සමාජ ෙවය ෙම ඇළ ම බද ව ෂා ද අ, ජ.. එකඟ ෙ නැත. 



































උ ඇ ම 
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මහජන හ වල  වා කව සහ තව ෙය ජනා ලබා  සහ ඊෙ , ෆැ ස,් රකථන,සමාජ මාධ  හා 
තැපැ  මා ගෙය  ෙය ජනා ඉ ප  කරන ලද ගල ෙ  සහ සං ධානවල තාවකා ක නාම 
ෙ ඛනය 
 
අංකය ස්  කය නම සං ධානය 
1 අ පාර ඒ.ඒ.එ .තා    
2 අ පාර ඒ.එ .එ .එ . ස    
3 අ පාර ඒ.එ .එ .ව    
4 අ පාර ඒ.එ .ෙස  ආ    
5 අ පාර ඒ.එ .උම  ෙල ෙ   ය ( . .ඕ (ෙග  

සං ධානය 
6 අ පාර ඒ.එෆ්.ඩයස ්   
7 අ පාර ඒ.ෙ .එ .අනාස්   
8 අ පාර ඒ.එ .ඒ. යාස ්   
9 අ පාර ඒ. . ර මාර   
10 අ පාර ඒ.ආ .ෙම ෙහ ම  අසාෆ ්   
11 අ පාර නා ක   
12 අ පාර ආද  බ රා අ  ග    
13 අ පාර .ඥාණව    
14 අ පාර  ෙට   ර නා    
15 අ පාර දස් ක  පා මා ඉ  රා ස්වා    
16 අ පාර ෙද  ඒකනායක    
17 අ පාර ආචා ය ඒ.ආ .ෙම ෙහ ම  අෂාෆ ්   
18 අ පාර එ ම  ගා ලෙ    
19 අ පාර එෆ්.එ .එස්.ඒ.අ ස  ම ලානා  යා ඨය 
20 අ පාර එ .එ .අ ව  අ  සමාජ ෙ ශපාල ක ප ෙ ෂණ 

ම  යස්ථානය 
21 අ පාර අ .එ .ඉ  ර හ    
22 අ පාර ෙ .එ . ං බ ඩා   
23 අ පාර ෙ  .ච දන යනාර    
24 අ පාර ෙ .පා  යරාජා හ ල  ෙග  ස ය 
25 අ පාර ෙ . ව ංග  ශ්  තරෙව   ය නයග  

ෙක ල 
26 අ පාර ක  හා  අහම    
27 අ පාර ක ණාර න මාර ංහ   
28 අ පාර කා ංග  ෙ ස්වර    
29 අ පාර කත  ගෙ ෂ්   
30 අ පාර එ .එ .ඒ.කම    
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31 අ පාර එ .ඒ.එ . ර   අ පාර ස්   ස්  
ෙ වස්ථාන ස ෙ ලනය 

32 අ පාර එ .අ .එ .හ ෆා ස ව ආග ක ත ණ 
සංගමය, ංහල,ෙදමළ, ස්  
ජා ක එක ව 

33 අ පාර එ .කා දාස , .ච  රාෙසකර  ආලයා ෙව   රාෙ ය  
ස ය, අ කරප ව 

34 අ පාර එ . .ආද බාවා   
35 අ පාර එ . . .ච  ර    
36 අ පාර එ .අ .අ  ජබා    
37 අ පාර එ .එ .එ .බ    
38 අ පාර ෙම ෙහ ම  ඉ  ර  අ ස ්   
39 අ පාර ෙම ෙහ ම  ස්තා  ර    
40 අ පාර .ශ් කා  මානව සංව ධන සං ධානය 
41 අ පාර . . රාජා   
42 අ පාර . .ඒ.ජයෙසකර   
43 අ පාර . .ඒ. හස    
44 අ පාර ෙප න යා ෙස වනායක   සංගමය ක ෙ  
45 අ පාර ආ .ඒ. .රණ ර  ර ජාත තවාදය සඳහා  

නැෙගන ර සං ධානය 
46 අ පාර ආ . ෙ ශ්වර    
47 අ පාර ආ . . ර නෙ  ර නායක   
48 අ පාර ආ .එ .එ .චා ද  ඟාම ල ගැ ශ  පදනම 
49 අ පාර ආ . .ම ශංක සන  මාර ජනබලය  ර ජාත  ර වා  ජනතා 

ෙපර ණ 
50 අ පාර එස්.එ .ක  ෙස තම  ද සංසදය 
51 අ පාර එස්.ඒ.  ය    
52 අ පාර එස්.අර ර න  ක ෙ  ස ව මහා සභා 
53 අ පාර එස්.එ . ම  ෆ    
54 අ පාර එස්.එ . යාස් ජා ක  ර ජාත  ර වා  ජනතා 

ස ධානය 
55 අ පාර එස්.එ .එ .ඉ  ර    
56 අ පාර එස්.එ .ක    
57 අ පාර එස්.එ .එ . හ    
58 අ පාර  ෙම ෙහ ම  අ ෆ ්   
59 අ පාර වඥාණ  ෙජ මා    
60 අ පාර  .අල    
61 අ පාර . යදාස   
62 අ පාර . සහෙද ශ් යා    
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63 අ පාර .එ . ෙල මා ෙල ෙ  ෙප ෙ  ෙග  සං ධානය 
ව පත  ෙ ෙන  

64 අ පාර .එ . සා  ක ෙ  සංව ධන හා 
කළමණාකාර සභාව 

65 අ පාර ව ෙ  ෙග පා ෙල    
66 අ පාර  ය හෑෙග ඩ මලඥාන   ශ්   යන ද මහා ෙවන 
67 අ පාර  ය හදගම ලරතන    
68 අ පාර ඩ . . ලකර න   
69 අ පාර ව . .  බ ඩා   
70 අ පාර ව .එ .එ .    
71 අ පාර ඉෙස .ඒ.න  ක ෙ  සංව ධන හා 

කළමණාකාර සභාව 
72 අ පාර   ස්  ජා ක සං ධානය 
73 අ පාර   උ ම  සංස්කෘ ක සං ධානය 
74 අ රාධ රය ඒ. .එ . . ෙ ෙක    
75 අ රාධ රය ඒ.එ .ෙ .ස ගා    
76 අ රාධ රය ඒ.එ .ෙම ෙහ ම  රස්    
77 අ රාධ රය ඒ.එ .ධනව  ලකර න රජරට  ර ජා ෙ  ර ය 
78 අ රාධ රය ඒ.එ .එ .ආ .අෙ ර න   
79 අ රාධ රය ඒ.න දෙසන   
80 අ රාධ රය ඒ.ෙ . ලකර න   
81 අ රාධ රය ඒ.එ .උ බ ඩා   
82 අ රාධ රය ඒ. .ෙ .නාරංෙග ඩ   
83 අ රාධ රය අ  ර නායක   
84 අ රාධ රය අම  ය ලක අ රාධ ර ස්   වා ජ 

ක මා ත සහ කෘ ක ම 
ම ඩලය 

85 අ රාධ රය නා ක (16)   
86 අ රාධ රය නා ක (2)   
87 අ රාධ රය නා ක (3)   
88 අ රාධ රය අසංක ං ෙහවා   
89 අ රාධ රය . .එස්. .ප රණ   
90 අ රාධ රය බ ල ණ ලක   
91 අ රාධ රය බ පාල ධ ම ය ව ෙ    
92 අ රාධ රය .ඩ . .බැ ව ත   
93 අ රාධ රය .එ .ධ මෙසන   
94 අ රාධ රය .එස්.ඒ.  ර සා    
95 අ රාධ රය ච ද ලංකා ෙහවෙ    
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96 අ රාධ රය ච  ර ර න බ ඩාර, මහචා ය  ය 
කරගස්වැෙ  මලාන ද නායක  

ශ්  ලංකා මහජන ස ෙ ලනය 

97 අ රාධ රය . . රණ ර   
98 අ රාධ රය . . යනාර    
99 අ රාධ රය .එ .ඩ . මාරදාස   
100 අ රාධ රය .එ . .බ ඩාර   
101 අ රාධ රය . . . මාර    
102 අ රාධ රය සානායක ය ෙසලාෙ  අ හා ෙ  

ණ ලක 
  

103 අ රාධ රය සානායක ය ෙසලාෙ  ක බ ඩා   
104 අ රාධ රය ඊ.එ .සර  ෙ ංහ, ම ද 

මලර න, ශ්ශංක බ ඩාර, 
එස්.ඉස්ම  

ම  යම සංස්කෘ ක අර දල 

105 අ රාධ රය .එ .එස්.එ . රර න   
106 අ රාධ රය .රාජර න   
107 අ රාධ රය එ .එ .ක ණාෙසන   
108 අ රාධ රය එ . . .බ ඩාර   
109 අ රාධ රය ෙහර  ය ෙසලාෙ  ආ යපාල   
110 අ රාධ රය අ . .සරණපාල   
111 අ රාධ රය ෙ .අමර ංහ   
112 අ රාධ රය ෙ .ඒ.ජයෙක    
113 අ රාධ රය ෙ .එ .ජයෙක    
114 අ රාධ රය ජයෙ ව මායා ෙ    
115 අ රාධ රය ජයල  බ ඩාර ෙසෙන ර න   
116 අ රාධ රය ෙජ පාල   
117 අ රාධ රය ෙ . . . ර ංහ   
118 අ රාධ රය ෙ . යදාස   
119 අ රාධ රය ෙ .ෙල චනා ණර න   
120 අ රාධ රය ෙ .ධ මෙසකර   
121 අ රාධ රය ෙ .එ .ෙම ෙහ ම    
122 අ රාධ රය ෙ .එස්.අ .ෙක ස්ව තෙ    
123 අ රාධ රය ෙ .ඩ . .දයාන ද   
124 අ රාධ රය එ .දසනායක   
125 අ රාධ රය එ .එ .ආ .අෙ ර න   
126 අ රාධ රය එ .එ . ස්  අෙස ක ෙසනාර න 
127 අ රාධ රය එ .දසනායක   
128 අ රාධ රය එ .ෙර හණ ච  ර දාස   
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129 අ රාධ රය එ .ඒ. ර රං ත ම ර ංහ   
130 අ රාධ රය එ . .ෙ .ෙසෙන ර න   
131 අ රාධ රය එ .එ .එස්.අ ෙක රාළ   
132 අ රාධ රය එ . ලකර න   
133 අ රාධ රය එ .ඒ.එ .ඩයස්   
134 අ රාධ රය එ . .  ෂා ත මාර   
135 අ රාධ රය . . සානායක ශ්  ලංකා කෘ කා ක ෙ  

මහා සංගමය 
136 අ රාධ රය .එ . ර ංහ   
137 අ රාධ රය . .එ .  ය ත   
138 අ රාධ රය .ඩ .ඒ. මලර න   
139 අ රාධ රය යෙසන සානායක, යදාස ප රණ, 

එ . . සානායක 
රජරට ශ් රා ක ස  එක ව 

140 අ රාධ රය  ෙ ම  ෙහ ආර    
141 අ රාධ රය මහචා ය ර බ දන   
142 අ රාධ රය ආ . . මල    
143 අ රාධ රය ආ .එ .න කා ර නායක   
144 අ රාධ රය ආ .එ .අ  ෂ්පාන ද   
145 අ රාධ රය ආ .එ .නවර න බ ඩා එ ස  කෘ ක ම ස ය 
146 අ රාධ රය ආ . . මල    
147 අ රාධ රය ආ .ෙ .හ ත     
148 අ රාධ රය ආ .එ .උපා    
149 අ රාධ රය ආ . . .සර  බ ඩාර   
150 අ රාධ රය ර  ර  ර   ණ ංහ   
151 අ රාධ රය රං  රාජක ණා   
152 අ රාධ රය ර  ර  බ ඩාර ඒකනායක   
153 අ රාධ රය ර  ර  ප ංහ   
154 අ රාධ රය ෙර හණ ච  ර දාස ම ලවාර    
155 අ රාධ රය ව  ක කලං ය   
156 අ රාධ රය එස්.එ .ඒ.ෙසනානායක   
157 අ රාධ රය එස්.  ය ත  ර නා  දහස් අ  යාපනය සඳහා  රජරට 

එක ව 
158 අ රාධ රය එස්.රාජප ෂ   
159 අ රාධ රය එස්.ර  ර  ප ංහ   
160 අ රාධ රය එස්. පාල වා රජරට එ ස  වෘ යෙ ෙ  

සංගමය 
161 අ රාධ රය එස්. .ඒකනායක අ  යාපන ප ෙ ෂණ සහ 

සංව ධනය සඳහා වන සංගමය 
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162 අ රාධ රය එස්. .එස්.ඉ  ර   සමස්ත ලංකා මානව සංව ධන 
සං ධානය 

163 අ රාධ රය එස්.එ .  ෙ මර න   
164 අ රාධ රය එස්.එ .එ . . බ ඩා පහළෙව ව ෙග  සං ධානය 
165 අ රාධ රය එස්. . ප ංහ   
166 අ රාධ රය තා රංජ  අ රාධ ර ස්   සා ස්   

කා තා එක ව 
167 අ රාධ රය ශ් යාමා හ ෂ  ජයව ධන   
168 අ රාධ රය ස තා ෙ කා මාර ංහ   
169 අ රාධ රය ස ත සර  ර ය   
170 අ රාධ රය  එස් ද වා   
171 අ රාධ රය . .නවර න   
172 අ රාධ රය . .ඩා යස ්ද සා   
173 අ රාධ රය .ෙටර ස් ගා  එ ස  ෙග ජන ස ෙ ලනය 
174 අ රාධ රය .එ . .ඒ.ශ්  ෙසනාර න   
175 අ රාධ රය .ධ මදාස   
176 අ රාධ රය .එ .  ෙ ම    
177 අ රාධ රය උ ත ශා ත  රනා  හ න ර න ජා ක සං ධානය 
178 අ රාධ රය උපා  ර මාර බ ඩාර ර නමලල   
179 අ රාධ රය  ය ඊ යෙග ෙ  භා මෑ ෙය    
180 අ රාධ රය  ය ෙග නගල ඥාණාෙල ක 

මෑ ෙය  
  

181 අ රාධ රය  ය හ ලෑෙ  ස ධා ස්ස  ශ්  සා ත ආශ ්රාමය 
182 අ රාධ රය  ය පාෙග ඩ ජනතාවංශ    
183 අ රාධ රය ත ල ෂ්ම  අමර ංහ සමස්ත ලංකා ප පාලන 

 රාම ලධා  සංගමය 
184 අ රාධ රය ඩ .රණ ංහ   
185 අ රාධ රය ඩ . .මැ ඩා අ කාර    
186 අ රාධ රය ඩ .ආ .ෙ . රණ ංහ   
187 අ රාධ රය ව . .ෙෂ ට  ඉ ක බ ඩාර   
188 අ රාධ රය   අඳ ෙග ෙ  සංගමය 
189 බ ල ඒ. .ධ ක   
190 බ ල ඒ.එ .එස්.අ තනායක   
191 බ ල ඒ.ෙම හ දාස ්   
192 බ ල ඒ. .ජය ස්ස   
193 බ ල ඒ.ෙ .එ .හ    
194 බ ල ඒ.එ . ධදාස සභාප , ඌව පළා  සභාව 
195 බ ල ඒ. ර ංහ   
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196 බ ල ආ වා  නායක ඌ ව ෙ  ව ල 
ඇ ෙත  

වැ   ර ජාව ෙය ජනය කර  
වැ  නායක 

197 බ ල අමරා   
198 බ ල ආන ද ර නායක   
199 බ ල නා ක (72)   
200 බ ල අ  දඹෙද ය,  . ලෙ ග  ජන මා  ය ෙසවා වෘ ය ස ය 

- ඌව පළාත 
201 බ ල . .ස  රා ණෙස ම   
202 බ ල .එ .එස්.අ  ල ෆ්   
203 බ ල ච  ර  ජයර න   
204 බ ල . ස්වරා    
205 බ ල .ස්වරා    
206 බ ල .එ .කස්  ක ල ර න බ ඩාර   
207 බ ල .එ .එ .එ . . සානායක   
208 බ ල .එ . ව ධන   
209 බ ල ධ ම මාසෙක රාළ   
210 බ ල ධ ම මාසෙක රාළ   
211 බ ල රෙ  ෙස මදාස   
212 බ ල  ශානායක   
213 බ ල ග  ඔගස්   ර නා  ය මා   
214 බ ල ග   යලා  ෙ  ය මා   
215 බ ල .ඒ.  ර තා  මාර මහජන ෙස  ය සංසදය 
216 බ ල .එ .එස්.එස්.ද වා   
217 බ ල ණව ධන සානායක   
218 බ ල එ . .එ .ච  ර පාල   
219 බ ල එ . .සමදරා ම භා  ශ  වෘ ෂලතා සංර ෂණ 

පදනම 
220 බ ල එ .එ . .එ .ෙහර    
221 බ ල එ . .එ .ච  ර පාල   
222 බ ල එ .එ . බ ඩා (එ . .ෙහර (   
223 බ ල එ .එ . .ව .ෙ වර   
224 බ ල හ ස්ච  ර  ව ධන   
225 බ ල අ .ඩ .එ .ෙ .ෙ .  ර ම ංහ   
226 බ ල ඉ යා ක    
227 බ ල ෙ .  යාගාරාජා   
228 බ ල ෙ .ඒ.ඒ යස ්   
229 බ ල ෙ .ෙ . .ඊ.එස්.දඹෙද ය   
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230 බ ල ෙ .එ .ගා  මාර ංහ   
231 බ ල ෙ .එ .ච ලා මා    
232 බ ල ෙ .එ . මනෙසකර   
233 බ ල කණහැල හ ර ලාෙ  හ ස්ච  ර   

ව ධන 
  

234 බ ල ක ද යා ල ත  ඌව  ම  ය සංසදය 
235 බ ල කැ ෙප ළ ගා  ලකර න බ ල රවැ  ෙපර ණ 
236 බ ල එ . .ෙසයා  උඩරට ස්  සභාව 
237 බ ල එ .එ .ඒ. ෙ ෂ් එර ද ෙබ බල ෙසනා බ ල ස්   

ත ණ සං ධානය 
238 බ ල එ .එ .එ .ආ . ණව ධන   
239 බ ල එ . .එ .ෙත නෙක    
240 බ ල එ .ෙ .එ . යා    
241 බ ල එ . ජය මා    
242 බ ල මෙන හර   ර    
243 බ ල ම ලාම  රා  ෙදමළ සා  ය සංසදය 
244 බ ල එ .ප ම ල   
245 බ ල නෙ ෂ  ෙ ෂ්   
246 බ ල නාලක ර  ර නා  බාල ය   
247 බ ල න දන රාජප ෂ   
248 බ ල න ද  රාජප ෂ   
249 බ ල නවර න ෙහ නනායක   
250 බ ල .ෙ . .ඊ.එස්.දඹෙද ය   
251 බ ල .  ය    
252 බ ල .ර ප  ස ර ස ්සංව ධන පදනම 
253 බ ල පල ය ප  ෙය ගනාද    
254 බ ල  ෙ මර න ගමෙ  බ ඩාරෙවල රවැ  සභාව 
255 බ ල ආ . . මාරවංශ ඌව වා ජ හා ක මා ත 

සංගමය 
256 බ ල ආ .එෆ්.ෙම    
257 බ ල ආ .එ .ච  රාන ද   
258 බ ල ආ .එ . ණව ධන   
259 බ ල ආ .ර රා    
260 බ ල ආ . ජයදාස   
261 බ ල ආ . . මාරවංශ ඌව පළා  වා ජ හා ක මා ත 

ම ඩලය 
262 බ ල ආ .එ . .ර නායක   
263 බ ල එස්.  ෙ මදාස   



216 
 

264 බ ල එස්.අෙස ක    
265 බ ල එස්.එ .ජය ලක   
266 බ ල එස්.එ . ම පාල   
267 බ ල එස්.එ .ජය ලක   
268 බ ල ස ධා සස් අ ෙක රාළ   
269 බ ල ගතදාස ර නායක   
270 බ ල තා. .යසපාල   
271 බ ල ෂා   යංකා ජයෙසකර   
272 බ ල උපා  ර නායක   
273 බ ල .ඇ ත ස් ඌව ක ක  සංව ධන පදනම 
274 බ ල . ග යා   
275 බ ල .එ .ධනපාල   
276 බ ල  ය ගලෙග ඩගම ෙස ත    
277 බ ල  ය කහ ෙ ෙවල වාස නායක 

ස්ථ ර 
  

278 බ ල  ය ක ෙද ෙ  ණාන ද    
279 බ ල  ය පස්සර ශ්  ෙ ව නායක  ශ්  රාවණාරාමය හාරය 
280 බ ල  ය ක ෙද ෙ  ණාන ද    
281 බ ල ජය ර ජ  ෙපෙ රා ඌව කලාප සභාප  ශ ්  ලංකා 

ඥ සංගමය 
282 බ ල ඩ .ෙ .එ .ක ල ර නායක   
283 බ ල ඩ .එ .ධනපාල   
284 බ ල ඩ .එ .ජයර න බ ඩා   
285 බ ල ඩ .එ . මලදාස   
286 බ ල ඩ .ෙ .එ .ක ල ර නායක   
287 බ ල ඩ .එ .ජයර න බ ඩා   
288 බ ල ව .එ . මලදාස   
289 බ ල ව .එ . මලදාස   
290 බ ල   බ ල ස්   වැ  

ම ඩලය 
291 බ ල   එස් ඕ  (USCOD) 

ම  යස්ථානය 
292 බ ල   වැ  ම ඩලය 
293 බ ල   ත ණ ස්  සංගමය 
294 මඩකල ව ඒ.අ  ස  ස්වා  ලනාද  ෙස ද යය 

ආයතනය 
295 මඩකල ව ඒ.මා  යස ක    
296 මඩකල ව ඒ. ව ංග  ශ්  ම ෙන  ෙක  
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ප පාලක සභාව 
297 මඩකල ව ඒ.ඒ.නසා    
298 මඩකල ව ඒ.ඒ. .රාෙ  ර   සමාජ, ආ ක,අ  යාපන, 

ෙ ශපාල ක,ප සර සංව ධන 
සංසදය, මඩකල ව 

299 මඩකල ව ඒ. .එ .ස  ස්  ෙ වසථ්ාන හා ස්  
ආයතන ස ෙ ලනය, ඒර  

300 මඩකල ව ඒ.එ . න  ක ඩා ම ෂ් රා 
301 මඩකල ව ඒ.ෙය ගරා  ෙ ශපාලන  යා අංශය,කලා හා 

සංස්කෘ ක ඨය, නැෙගන ර 
ශ්ව  යාලය 

302 මඩකල ව ආ ග  පංච ංග   රාම සංව ධන ස ය 
303 මඩකල ව අමරා හ ආර  මඩකල ව සාම ක ව 
304 මඩකල ව ආන ද ඒ. .රාෙ  ර   සමාජ, ආ ක,අ  යාපන, 

ෙ ශපාල ක,ප සර සංව ධන 
සංසදය 

305 මඩකල ව ආන ද ගල ප    
306 මඩකල ව නා ක (ෙප සම(   
307 මඩකල ව නා ක මඩකල ව ස්   කා තා 

ජාලය  ) ස ෙ ලනය( 
308 මඩකල ව .අස්නා    
309 මඩකල ව ඩැ ෙය  රාෙස ර  ෙප පනායග    
310 මඩකල ව ෛව  ය ෙ . ෙ ෂවර , 

.ෙග ල  ෂ්න  
සමස්ත ලංකා ෙදමළ මහා සභාව 

311 මඩකල ව අ  බතෙල  බ ග  සංස්කෘ ක සංගමය, 
මඩකල ව 

312 මඩකල ව .ජය  ය    
313 මඩකල ව එ .එ .අ  අ හා  අ  ජවා  අ  

ව ලා භාරය 
314 මඩකල ව එ .එ .එ .ෆා  ක ඩා ම ෂ් රා 
315 මඩකල ව ෙ .වා  කා තා  යාකා  මඩකල ව 
316 මඩකල ව ෙ .ජග ත  ආ ෂ් ය සංගමය ර ෙක ට  

ෙසෙන  
317 මඩකල ව ෙ .එ .එ .ෙෂ ෆ්   
318 මඩකල ව ෙ .මහ ංග ව    
319 මඩකල ව ෙ .එ .එ .ෙෂ ෆ්   
320 මඩකල ව ක ද යා තංගරා    
321 මඩකල ව  ෂ්ණ මා  ෙ කාන ද සමාජ  ර ජා 

ම  යස්ථානය 
322 මඩකල ව ල ෂ්මනරාජ  ෙජය  ර කාශ් ජැස්  කා තා සංව ධන 

ස ය 
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323 මඩකල ව ෙල ත ෙදමළ, ස් , ංහල 
සෙහ ද ෙය  ක ඩායම 

324 මඩකල ව එ .ෙජයපා  මඩකල ව ෙදමළ ම  ය ප  
325 මඩකල ව එ .මහ ංග    
326 මඩකල ව එ .ත රාජ   ර ජා සභාව 
327 මඩකල ව එ .තවප ය  ර ජා සංව ධන සභාව 
328 මඩකල ව එ . .එ . ත ස් න  බ  ආග ක සංවාද ම  යසථ්ානය 
329 මඩකල ව එ . .එ .ෙම ෙහ ම  සාමය හා ම ෂ් ය වය සඳහා වන 

 සං ධානය 
330 මඩකල ව එ .ෆෙල රා යහපාලනය සඳහා වන කා තා 

ස ෙ ලනය 
331 මඩකල ව එ .එ .එඒ.එ .ඉස්ම  කා ත  ස්  ෙ වස්ථාන 

සහ ස්  ආයතන ස ෙ ලනය 

332 මඩකල ව එ .එ . හා  ෙම ෙහ ම  නැෙගන ර සමාජ සංව ධන 
පදනම 

333 මඩකල ව එ .එ .එ .මහ  ක  අ ලහ  
334 මඩකල ව එ .එස්.ෙ . ර ම  උපෙ ශක සභාව, ක ඩා 

ඔ මාව  
335 මඩකල ව එ .එස්.එ .න  ප ෙ ෂණ සහ සංව ධනය සඳහා 

වන ස ය කා ත  
336 මඩකල ව එ .එස්.එ .සා    
337 මඩකල ව මැ  ව ගම   
338 මඩකල ව ම  ව    
339 මඩකල ව එ .අ සර න    
340 මඩකල ව එ . ෂ් ය ත    
341 මඩකල ව එ .  ර තා ආපදා කළමණාකරනය සඳහා 

කා තා සභාගය 
342 මඩකල ව එ .රඝව    
343 මඩකල ව එ . ය ත  ස් බල  ඩා සමාජය 
344 මඩකල ව නාගම  නාගරාජා   
345 මඩකල ව න ලත  ෙ ලා ද  ක මා  ෙ ය ජන 

සමාජය 
346 මඩකල ව .  ෂ්න මා  ෙ හාන ද සමාජ  ර ජා 

ම  යස්ථානය 
347 මඩකල ව . ර දර , . .සෙස ර    
348 මඩකල ව .නාෙග  ර    
349 මඩකල ව . ෙර ර  ෂ් ය සංගමය, නැෙගන ර ශ්ව 

 යාලය 
350 මඩකල ව . නයක    
351 මඩකල ව  ස් කා නාද    
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352 මඩකල ව   ජය  අ තා  අමරා මඩකල ව 
353 මඩකල ව මහචා ය . ණර න    
354 මඩකල ව මහචා ය ස්ෙ ගා ම නා  යා කා තා සංව ධන 

ම  යස්ථානය 
355 මඩකල ව ආ .එ . .ජයර නරාජා  ස්ටා ෙසවා අශ ්ර  
356 මඩකල ව එස්.මෙහ  ර ංග  ආ ය ප  සමාජ සංව ධන 

සංගමය 
357 මඩකල ව එස්.නඩරාජා ෙ ය  ර ජාව 
358 මඩකල ව එස්.රාෙජ  ර  මඩකල ව  ඩා සමාජය 
359 මඩකල ව එස්. වා  ර කාශ  ස වා  ෙ  ම රය 
360 මඩකල ව එස්. ගබාල  ඉනාය  
361 මඩකල ව එස්. ෙර  මඩකල ව කා තා ක ඩායම 
362 මඩකල ව එස්. වෙය ගනාද  ඉනයා  රා  ය ෙන වන සං ධාන 

එක ව 
363 මඩකල ව සභා නාගරාජ  ස.  වැ  සමාජය, තමරා ක  
364 මඩකල ව සහ  අහම  ස්  නැෙගන ර ස්  ෙපර ණ 
365 මඩකල ව වනා ත  වෙක    
366 මඩකල ව ෙස ම ය  මර    
367 මඩකල ව ෙස ම දර  ව ංග    
368 මඩකල ව .ච  ර හස  ආදව  වැ  සමාජය 
369 මඩකල ව .ෙග පාල  ෂ්න  සමස්ත ලංකා ෙදමළ සමාජය 
370 මඩකල ව .ෙග පාල ෙල    
371 මඩකල ව .ස රසාගර    
372 මඩකල ව ත රාජා ඊෂ්වරරාජා   
373 මඩකල ව තංගරාසා ඉර තරාජා   
374 මඩකල ව .එ .එ .එ . හ    
375 මඩකල ව .එ .ෙම  බාවා  අෂ්ෙර ෆ්  ම  යස්ථානය 
376 මඩකල ව .ෙග ෂ ග    
377 මඩකල ව . ෙර ර    
378 මඩකල ව . රා කෙ ෂ ෙල  මඩකල ෙ  කා තා 

 යාකා  
379 මඩකල ව ව ර  පරම නාද    
380 මඩකල ව   මඩකල ව ෙප  ප ෂය 
381 මඩකල ව   කා තා  යාකා   
382 මඩකල ව   ප ෙ ෂණ සහ සංව ධනය සඳහා 

වන ස ය  
383 මඩකල ව   ෙ කාන ද   ර ජා සංව ධන 

සභාව 
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384 ෙක ළඹ     
385 ෙක ළඹ ඒ.අ තනෙප ල, මාල ස්, ආචා ය 

එ . . ර ංහ 
මහජන ෙස  ය සංසදය 

386 ෙක ළඹ ඒ.ෙහ ආර    
387 ෙක ළඹ ඒ.ෙ .තවටාස් ෙර    
388 ෙක ළඹ ඒ.  ය    
389 ෙක ළඹ ඒ.ඩ . . යෙසන   
390 ෙක ළඹ ඒ.ඩ . .ච  රා    
391 ෙක ළඹ ඒ. .ඇ ෙලෙප ල   
392 ෙක ළඹ ඒ.ෙබන   ර ස් ජා ක වර ඒකාබ ධතා 

 යාපාරය, ම නාරම 
393 ෙක ළඹ ඒ.එ .ම ශංක ජයමා  ෙපෙ රා හාර මහා ෙ  පදනම 
394 ෙක ළඹ ඒ.නාෙග ඩ තාන   
395 ෙක ළඹ ඒ.ශා ත ප ම මාර   
396 ෙක ළඹ ඒ. .එ .ෂා    
397 ෙක ළඹ ඒ. . . ණ ලක, ගා  ණ ලක   
398 ෙක ළඹ ඒ.ෙ . .ඇ    
399 ෙක ළඹ ඒ .කළණ ද වා ලංකා බැංක ෙසවක සංගමය 
400 ෙක ළඹ ඒ.එ . . මන    
401 ෙක ළඹ ඒ. යනාර  මහා නගර සභාව 
402 ෙක ළඹ ඒ.එ .ඒ.සමරනායක   
403 ෙක ළඹ ඒ.  යනාරද   
404 ෙක ළඹ ඒ.ආ .ඒ.එස්.ච  රෙසකර   
405 ෙක ළඹ ඒ.එස්.ෙහවා තාරණ   
406 ෙක ළඹ ඒ. ස්ස ෙසෙන ර න   
407 ෙක ළඹ ඒ. මෙ  ර  ෙපෙ රා   
408 ෙක ළඹ අ  අ ස් ෙමෙහ ම  ව    
409 ෙක ළඹ අ ලා  ක රගාම    
410 ෙක ළඹ අ රාංග  ද වා ස ව භසාධන අර දල 
411 ෙක ළඹ ඇ බ  එ  . යනෙ    
412 ෙක ළඹ අනගා ක ධ මෙසන ධ මපාල ෙබ ධ පදනම 
413 ෙක ළඹ ආන ද ධ මර න   
414 ෙක ළඹ නා ක 1   
415 ෙක ළඹ නා ක 10   
416 ෙක ළඹ නා ක 11   
417 ෙක ළඹ නා ක 12   
418 ෙක ළඹ නා ක 13   
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419 ෙක ළඹ නා ක 14   
420 ෙක ළඹ නා ක 15   
421 ෙක ළඹ නා ක 2   
422 ෙක ළඹ නා ක 3   
423 ෙක ළඹ නා ක 4   
424 ෙක ළඹ නා ක 5   
425 ෙක ළඹ නා ක 6   
426 ෙක ළඹ නා ක 7   
427 ෙක ළඹ නා ක 8   
428 ෙක ළඹ නා ක 9   
429 ෙක ළඹ ඇ ත  ෙ දාස    
430 ෙක ළඹ අ  ම කා   
431 ෙක ළඹ ආ යපාල ආර ෙ    
432 ෙක ළඹ ආ යපාල ආර ෙ  ගමෙ    
433 ෙක ළඹ ආ ය ල  ර මනායක ම ම ලංකා පදනම 
434 ෙක ළඹ ආ යවංශ සානායක  ර ජාත  ර වා  එ ස  ජා ක 

ෙපර ණ 
435 ෙක ළඹ ආ ග  ෙත ඩම , මහෙ ක  ලංකා ක ක  ෙක ං  ර සය 
436 ෙක ළඹ අ තා  එ .ස ෙ  ක රට සමාජ  ප ෙ ෂණ 

ම  යස්ථානය 
437 ෙක ළඹ අෙශ ක ෙහ ආර    
438 ෙක ළඹ අ ත ප රෙ    
439 ෙක ළඹ අ ල ෙසෙන ර න   
440 ෙක ළඹ .ඒ. .එස්. ෙ ව ධන   
441 ෙක ළඹ .ඒ.ධනපාල   
442 ෙක ළඹ .එ .ආ . .ද වා   
443 ෙක ළඹ .එෆ්.එ . .ෙම ස ් ජා ක  ර මස පාදන ෙසවා 

ලධා  ශ් රා ක සංසදය 
444 ෙක ළඹ .එ .එස්.ෙ .ක ණාර න ලංකා රා  ය සංස්ථා සහ ෙප  

ෙසවා කය ෙ  සංගමය 

445 ෙක ළඹ .ස  ද ස්   
446 ෙක ළඹ . .අ .ෙපෙ රා ස  ය, ය සහ සං යාව 

සඳහා වන ශ්  ලංකා  යාපාරය 
447 ෙක ළඹ .එෆ්.එ . .ෙම ස ් ජා ක  ර මස පාදන ෙසවා 

ලධා  ශ් රා ක සංසදය 
448 ෙක ළඹ .ෙ .ෙක කාර   
449 ෙක ළඹ . . .එ .ප රණ   
450 ෙක ළඹ .එස්.ෙපෙ රා   
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451 ෙක ළඹ බ ල කැ ආර    
452 ෙක ළඹ බ ල ක ණා සාගර   
453 ෙක ළඹ බ ල ක ෙ  ආර    
454 ෙක ළඹ බ ෙසන ජය ංහ   
455 ෙක ළඹ බැ   ර නා  ආ යා  මානව ක  ෙක සම 
456 ෙක ළඹ බැ  ජයෙසකර   
457 ෙක ළඹ බ නා   ර නා    
458 ෙක ළඹ ම ෙම ස ් ත කළමණාකරන ආයතනය 
459 ෙක ළඹ .ඒ. ෙ ර   
460 ෙක ළඹ . . ෙ ර න   
461 ෙක ළඹ .එස්. ෙ ංහ   
462 ෙක ළඹ .ෙ .අෙ  ර ම ර ගැ   යාපාරය 
463 ෙක ළඹ . , එ . . යෙසන තැපැ  ස්ථානා ප  සහ තැපැ  

ෙසවා ලධා  ශ් රා ක ෙ  
සංගමය 

464 ෙක ළඹ .ර නකාර   
465 ෙක ළඹ . .එ .ද අ ස්   
466 ෙක ළඹ .ක ෙක ව   
467 ෙක ළඹ ච ර ෙපෙ රා   
468 ෙක ළඹ ච දන ෙත නෙක   එ ස  ජා ක සංගමය 
469 ෙක ළඹ ච මා  ෙ ර න   
470 ෙක ළඹ ච  රෙහවා ගා ලෙ  ක ප  ජා ක කා තා 

ස ෙ ලනය 
471 ෙක ළඹ ච  ර ලා  යාර  ෙ රාෙද ය ශ්ව  යාෙල  ආ  

ෂ් ය සංගමය - ෙක ළඹ පා ශවය 
472 ෙක ළඹ තක ෙ ෂ් අමර ය මහනාම  යාලය 
473 ෙක ළඹ තක රාජප ෂ ඉඩ  අ ය සඳහා වන ජනතා 

අ ය 
474 ෙක ළඹ . . ණ ංහ   
475 ෙක ළඹ .ෙ .රණ ංග   
476 ෙක ළඹ .එ .අ  රසා    
477 ෙක ළඹ .ඩ .ලස්ෙ  මාර   
478 ෙක ළඹ .අහංගම ආර    
479 ෙක ළඹ .එ .අ  රසා    
480 ෙක ළඹ .එ .අ   ස්   
481 ෙක ළඹ .එ .මන ංග   
482 ෙක ළඹ .ආ .ජය ලක, ආ .එ . . .රාජප ෂ ඉඩ  සහ කෘ කා ක 

 ර සංස්කරණ සඳහා වන 
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 යාපාරය 
483 ෙක ළඹ .එස් .ද වා මහ වර ආ ෙ ද ෙස  ය ෙසවා 

ස්ෙ ඡා බලකාය 
484 ෙක ළඹ .එස්. ෙ ංහ   
485 ෙක ළඹ .ට ටස් ප ම  ශ්  ලංකා ඥ සංගමය 
486 ෙක ළඹ අ ග  .වැල ස් ෙම ස් රද මා ශ්  ලංකා කෙත ක රද  

ස ෙ ලනය 
487 ෙක ළඹ . ෙ ෙසන ර  රට ෙබ ධ මහා බලෙ ගය 
488 ෙක ළඹ .ඒ.හෙ  ර ංහ ණර න   
489 ෙක ළඹ .එ .ෙ .ජයව ධන   
490 ෙක ළඹ .ආ .ජය ලක ඉඩ  හා කෘ ක ම 

 ර සංස්කරණ සං ධානය 
491 ෙක ළඹ . .ඉ ක රණවක   
492 ෙක ළඹ . ර ය ස පකාර ෙප ජනතා ස ධානය 
493 ෙක ළඹ ධ ක ගල   
494 ෙක ළඹ ද  සානායක   
495 ෙක ළඹ ඩැ ස  ර ය මාස ත සැක ව  හා ණය 

ග ෙද  ස  ස ප  
කළමණාකරන ස පාකාර මහ 
සංගමය 

496 ෙක ළඹ ධ මදාස ෙම ෙහ ෙ    
497 ෙක ළඹ ෙද  ෙර බ  යනෙ    
498 ෙක ළඹ ෛව  ය අ ලා ෙ දර සෙස ස ්ආයතනය, ෙක ළඹ 
499 ෙක ළඹ ෛව  ය අශා  ගම ආර    
500 ෙක ළඹ ෛව  ය .ඒ.එ . ණර න   
501 ෙක ළඹ ෛව  ය දමය  ෙපෙ රා   
502 ෙක ළඹ ආචා ය ෙහමච  ර   ප රණ ෙක ළඹ ශ්ව  යාලය 
503 ෙක ළඹ ආචා ය ෙහම     
504 ෙක ළඹ ආචා ය එ .ඒ.ෙම ෙහ ම  ස   මහ මා ගා  ම  යස්ථානය 
505 ෙක ළඹ ආචා ය එ .එ .එ .අ  මානව ක  ෙක සම 
506 ෙක ළඹ ආචා ය එ  .ප මජ    
507 ෙක ළඹ ආචා ය නා  අමරෙක  එ ස  ංහෙ  මහජන ෙපර ණ 
508 ෙක ළඹ ආචා ය . සානායක ජා ක ඒකාබ ධ ක ව 
509 ෙක ළඹ ආචා ය .එස්. . ලවංශ   
510 ෙක ළඹ ආචා ය .එස්. . ලවංශ   
511 ෙක ළඹ ආචා ය පා  යෙස  සරවන  ක ප  ර ප  ෙ  ර ය 
512 ෙක ළඹ ෛව  ය එස්. .හ ආර , මහචා ය 

එ .ඒ.එස්.ආ යවංශ, ද කා 
ෙක ව  

ෙ ය ෛව  ය ආයතනය 
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513 ෙක ළඹ ආචා ය . දානප රණ ශ්  ලංකා මානව ක  
ෙක සම 

514 ෙක ළඹ ආචා ය ව ස් ච    
515 ෙක ළඹ ආචා ය  ර මබා  ක ණාර න නව සම සමාජ ප ෂය 
516 ෙක ළඹ ෂ්ය  ණ ලක   
517 ෙක ළඹ ඊ. . මනර න   
518 ෙක ළඹ  ස් ෙජ   ෙට  ෆ නැ ඩස්   
519 ෙක ළඹ  ස් රාජ  ෙජ  හෑ ස් ෙන ව  

)එක ෙ  ජාලය( 
520 ෙක ළඹ දහස් ෙවළඳ කලාප සහ ෙප  ෙසවා 

කය ෙ  සංගමය 
  

521 ෙක ළඹ . .ෙහර    
522 ෙක ළඹ . . .ජයර න   
523 ෙක ළඹ .එ .ච  රෙසන   
524 ෙක ළඹ . සර ෙපෙ රා   
525 ෙක ළඹ . .එස්. නදාස   
526 ෙක ළඹ .එ .බ ෙසන   
527 ෙක ළඹ .ඒ.එස්.පරෙග ඩ    
528 ෙක ළඹ . . නදාස   
529 ෙක ළඹ .එ .ෙපෙ රා   
530 ෙක ළඹ .එ . . මාර   
531 ෙක ළඹ . .ෙපෙ රා   
532 ෙක ළඹ ගා  ණව ධන   
533 ෙක ළඹ ගා  රාස  ර   
534 ෙක ළඹ ගා  ෙසනාර න   
535 ෙක ළඹ ගැ  ෙ ර න ලංකා ෙප ග ක බස් ය ෙ  

සංගමය 
536 ෙක ළඹ තා එස්. රණ ංග   
537 ෙක ළඹ ෙ ෆ  අලගර න   ශ්  ලංකා ඥ සංගමය 
538 ෙක ළඹ හා  යබ ඩාර   
539 ෙක ළඹ  ෙ ෂ  මාර ංහ   
540 ෙක ළඹ එ .ඒ. .ඩ . ද ෙග ඩ   
541 ෙක ළඹ එ .ඒ. .අ හා    
542 ෙක ළඹ එ .එ .ෙසෙන ර න   
543 ෙක ළඹ එ . .ජයර න   
544 ෙක ළඹ එ . . ණව ධන   
545 ෙක ළඹ එ .එ . ර ංහ   
546 ෙක ළඹ එ . ත ල  ෙපෙ රා   
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547 ෙක ළඹ එ . .ද ශන ගයා  උමයංග   
548 ෙක ළඹ එ . .ගල ප    
549 ෙක ළඹ එ .එ . . .ෙක ටකෙද ය   
550 ෙක ළඹ හ ෂ ණෙසන   
551 ෙක ළඹ ෙහම ත තානෙ    
552 ෙක ළඹ ෙහම     
553 ෙක ළඹ ෙහ  ෙපෙ රා   
554 ෙක ළඹ හ ම  මාර ජා ක වර සහෙය තා 

 යාපාරය 
555 ෙක ළඹ  න    
556 ෙක ළඹ ග  ඉ  ෙ ව  ය   
557 ෙක ළඹ අ .ආ . රාසා   
558 ෙක ළඹ ඉ  රා  නානාය කාර රා  ය සහ ජා  ය තර  

ෙදපා තෙ ව 
559 ෙක ළඹ ඉෙන ජා ණ ංහ   
560 ෙක ළඹ අ රාංග  ෙ කා   
561 ෙක ළඹ ෙ . . .  ර නා    
562 ෙක ළඹ ෙ . .ජයව ධන   
563 ෙක ළඹ ෙ . .ශ් යාව  ජයල    
564 ෙක ළඹ ෙ .ආ .ෙ . . .ජයව ධන   
565 ෙක ළඹ ෙ . ණව ධන   
566 ෙක ළඹ ෙ .එ . .එස්. . මල  අ ෙස  අ  ෙහළ බස පදනම 
567 ෙක ළඹ ෙ .ෙසනර  මාර ද ෙස සා වන සංර ෂණ ෙදපා තෙ ව 
568 ෙක ළඹ ෙ . . .  ර නා  ලංකා බැං ව 
569 ෙක ළඹ ෙ . .ජයව ධන   
570 ෙක ළඹ ෙ . .එ .ජයෙසකර   
571 ෙක ළඹ ෙ .එ . ලකර න බ ඩා   
572 ෙක ළඹ ෙ . . ල ය   
573 ෙක ළඹ ජග  එස් ද ෙසර    
574 ෙක ළඹ ජා ය න    
575 ෙක ළඹ ජාන  ච  ර ර න   
576 ෙක ළඹ ජ  ම  ශ්  ලංකාෙ  ආබාධ ස ත 

ගල ෙ  අ වා ක  
සඳහා කට  ෙ   සමාජ 
හා ගල ෙ  සං ධානය 

577 ෙක ළඹ ජය ත ෙද අ තෙ    
578 ෙක ළඹ ජය ත ෙද ළව ත   
579 ෙක ළඹ ජය ත රාජ  ර ම   
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580 ෙක ළඹ ජය ත එස්. අෙ ව ධන   
581 ෙක ළඹ ජය ත ෙ ංහ   
582 ෙක ළඹ ජය  සමර ංග   
583 ෙක ළඹ ජයව ධන ද වා   
584 ෙක ළඹ ෙජහා  ෙපෙ රා ජා ක සාම ම ඩලය 
585 ෙක ළඹ ෙ .ඒ.ගා    
586 ෙක ළඹ ෙ . .ෙ . ර න   
587 ෙක ළඹ ෙ .ෙක ලා    
588 ෙක ළඹ ෙ .එ . ණර න   
589 ෙක ළඹ ෙ .එ .මාල  ලෙසකර   
590 ෙක ළඹ ෙ .ෙසබස් ය  ස   ර නා    
591 ෙක ළඹ ෙ .ඒ.සම ත ච  ර   ර නා    
592 ෙක ළඹ ෙ . . . ෙ නායක   
593 ෙක ළඹ ෙ . .ස්ටැ  වා   
594 ෙක ළඹ ෙ . . නෙසන   
595 ෙක ළඹ ෙ .ඉස  ස්   වර සහෙය තාවය 
596 ෙක ළඹ ෙ .එ . .ජය ය   
597 ෙක ළඹ ෙ .එ .ශ් යා කා යවස    
598 ෙක ළඹ ෙ . . ර න   
599 ෙක ළඹ ෙ .එස්. ෂ්පරාජා   
600 ෙක ළඹ ෙ .ශා ත ෙය ෙ  ද වා   
601 ෙක ළඹ ෙ . . ෂ්ප මාර   
602 ෙක ළඹ ෙ .ඩ .ෙ . . මාර   
603 ෙක ළඹ කළහ . . ලකර න   
604 ෙක ළඹ කා ංග ඥාණදාස වා   
605 ෙක ළඹ කම  ශ්ශංක ශ්  ලංකා බර  ප ෂය 
606 ෙක ළඹ කමලානාද  භා    
607 ෙක ළඹ කම  ෙපෙ රා   
608 ෙක ළඹ ක ල ණ ංහ ෙක ළඹ ශ්ව  යාලය 
609 ෙක ළඹ ක ණාර න අ ය   
610 ෙක ළඹ කස්  ව ණ ල   
611 ෙක ළඹ කා ද  ර නපාල   
612 ෙක ළඹ ං ස්  ද අ ස් යහපාලනය සඳහා වන රවැ  

 යාපාරය 
613 ෙක ළඹ  ෂ ත ෙය ල ෙ  ද වා   
614 ෙක ළඹ  ෙපෙ රා   
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615 ෙක ළඹ ල ංග අ    
616 ෙක ළඹ මාර   
617 ෙක ළඹ ර ෙ  ෙජ ශ  ෙන  ෙපෙ රා   
618 ෙක ළඹ එ .එ . ම ගස්කාර   
619 ෙක ළඹ එ .ඩ .ෙසෙන ර න   
620 ෙක ළඹ එ .ෙස ලෙහවා මහජන ෙස  ය ආර ෂණය 

සඳහා ම  යසථ්ානය 
621 ෙක ළඹ එ .ඒ. .න දෙසන   
622 ෙක ළඹ එ .එ .ද ෙස සා   
623 ෙක ළඹ ල ෂ්ම  ධ ම    
624 ෙක ළඹ ල ෂ්ම  ෙසෙන ර න   
625 ෙක ළඹ ලා  ර නායක   
626 ෙක ළඹ ලල  එස්.ෙපෙ රා   
627 ෙක ළඹ ල  ෙ    
628 ෙක ළඹ ලෙසන ෙ වරාජා   
629 ෙක ළඹ ලෙසන ෙ වරාජා   
630 ෙක ළඹ ෙය  ෙස ලම ස ්   
631 ෙක ළඹ ලයන  ෙ    
632 ෙක ළඹ එ .ඒ.එ .අ  ර    
633 ෙක ළඹ එ . .හ  අහම    
634 ෙක ළඹ එ .එ .  ර ස න ෙ ංහ   
635 ෙක ළඹ එ .ආ . .ඩයස ්   
636 ෙක ළඹ එ . .එ .අ ව  සා.    
637 ෙක ළඹ එ . .  ෙ මර න   
638 ෙක ළඹ එ .එ .එ .ෆා    
639 ෙක ළඹ එ .එ .එ .ෆා    
640 ෙක ළඹ එ .අ .එ .ෙම  උ  නැෙගන ර ස්  සාම 

ම ඩලය 
641 ෙක ළඹ එ .ෙ .ඒ.එස්.ඒ.ඉ බා    
642 ෙක ළඹ එ .එ .අ . ණ   
643 ෙක ළඹ එ . ලකර න   
644 ෙක ළඹ එ .අ ව  ෙම ෙහ ම  ස්    
645 ෙක ළඹ එ . .එ .ඉ කා    
646 ෙක ළඹ එ . .ෙම ස ්   
647 ෙක ළඹ එ . .ජය ස්ස   
648 ෙක ළඹ එ .චා ස් ෙම ස ් ෙග ඩනැ  වරල  ආයතනය 
649 ෙක ළඹ එ . . යබ ඩාර මෙ  රට, අප බලාෙප ෙර ව 
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650 ෙක ළඹ එ .එ .කාද  ශ්  ලංකා මැෙ   ර ජා සංව ධන 
වැඩසටහන 

651 ෙක ළඹ එ .එ .ෙම ෙහ ම  ශ්  ලංකා ඉස්ලා ක ම  යස්ථානය 
652 ෙක ළඹ එ .ෙ .ෙස මර න   
653 ෙක ළඹ එ .එ .එ .ඩැප    
654 ෙක ළඹ එ .එ .ඒ.එ .මනාස්   
655 ෙක ළඹ එ .ආ . .ඩයස ්   
656 ෙක ළඹ එ .ආ . .වාස්   
657 ෙක ළඹ එ . .ෙම ෙහ ම  ෂා    
658 ෙක ළඹ මාස් එ   ජා ක රා සභාව 
659 ෙක ළඹ මහ වර ආ ෙ ද ෙස  ය ෙසවාව   
660 ෙක ළඹ ම ද ආ යර න   
661 ෙක ළඹ ම ද හ තක  ර ජාත  ක අ වා ක  

ආර ෂා ම සඳහා වන 
 යාපාරය 

662 ෙක ළඹ ම ද කහඳගම   
663 ෙක ළඹ ෛම   ර නායක   
664 ෙක ළඹ ෙ ජ  ජනරා  ඩ .ආ . ෙ ර න   
665 ෙක ළඹ ෙ ජ  ජග  ආ යදාස   
666 ෙක ළඹ ම කා ෙ ව ධන   
667 ෙක ළඹ මංගල ෙ ලාර න එ ස  ජනතා ක ප හඬ 
668 ෙක ළඹ මංග කා නැ ල   
669 ෙක ළඹ මං ලා ගජනායක මැ වරණ  ර ච ඩ වය 

අ ෂණය ෙ  ම  යසථ්ානය 
670 ෙක ළඹ මං   ර ංහ   
671 ෙක ළඹ මා ගම ආර ෙ  මල  මා ගම ශ්  ලංකා  රගත  ෙපර ණ 
672 ෙක ළඹ ම ෙය  ෙග මස ් ජනවා ක අ  යයනය සඳහා වන 

ජා  ය තර ආයතනය 
673 ෙක ළඹ ෙ  කා මහජන ෙස  ය සංගමය 
674 ෙක ළඹ ෙම ෙහ ම  මස්න     
675 ෙක ළඹ ෙම ෙහ ම  යා    
676 ෙක ළඹ ෙම ෙහ ම     
677 ෙක ළඹ ෙම ෙහ ම  හ  ෙම ෙහ ම  හ    
678 ෙක ළඹ ෙම හා   ර ම ය    ස් යා  ෙසවක  ර වය 
679 ෙක ළඹ ෙම  හ ලවෙ    
680 ෙක ළඹ .ෙ .ෙක කාර   
681 ෙක ළඹ එ . . ව ංග  උඩරට ජනතා සං ධානය 
682 ෙක ළඹ ත  ර ස න ලකර න   
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683 ෙක ළඹ ෙ    
684 ෙක ළඹ එ .ච න ද වා   
685 ෙක ළඹ එ . ඉයසා    
686 ෙක ළඹ එ .ෙහ ආර  ජා ක වර සහෙය තා 

 යාපාරය, යාපනය 
687 ෙක ළඹ එ .ඉ බා    
688 ෙක ළඹ එ .ෙසන ංහ   
689 ෙක ළඹ එ . .ගමෙ    
690 ෙක ළඹ එ . .අ .ක ණාෙසකර   
691 ෙක ළඹ එ .ෙහ ආර    
692 ෙක ළඹ එ . ලර න ෙපෙ රා   
693 ෙක ළඹ එ .එ .ෙන ෙය  මඩවල බ    
694 ෙක ළඹ එ .එ . බ    
695 ෙක ළඹ නාග ංග  එ ර ංහ    
696 ෙක ළඹ නෙ ෂ් එ ර   
697 ෙක ළඹ නය ත ෙ දර   
698 ෙක ළඹ  ඩයස ්   
699 ෙක ළඹ හා  නානාය කාර ලංකා මාන ක ආබා ත ෙ  

සංගමය 
700 ෙක ළඹ ම  නාගහාව ත   
701 ෙක ළඹ මා  රං  ෙද    
702 ෙක ළඹ ඕ. . ලා දමය    
703 ෙක ළඹ ඔටාරා ණව ධන   
704 ෙක ළඹ .ඒ. . ලංකා ඔෂා    
705 ෙක ළඹ .ආන ද ස්   
706 ෙක ළඹ .ක ණාර න   
707 ෙක ළඹ .ෙක    
708 ෙක ළඹ . .ෙ වරා   ර ජා ප ව තන සඳහා පදනම 
709 ෙක ළඹ .එස්.ඇ ට    
710 ෙක ළඹ . ර ශ ් ය ත  ර නා    
711 ෙක ළඹ . ර ය   
712 ෙක ළඹ .ඒ. ෙ    
713 ෙක ළඹ .ඒ. .ෙනල කා උෂා    
714 ෙක ළඹ . .ඩයස ් ෙය   ෙ ස්  ෙහ ටලය 
715 ෙක ළඹ . .අෙ ෙක  රා  ය ප පාලන හා ස්වෙ ශ 

කට  අමා  යාංශය 
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716 ෙක ළඹ .එ .අෙය  ෙ ය ෛව  ය ආයතනෙ   
සංගමය, ෙක ළඹ ශ්ව  යාලය 

717 ෙක ළඹ .එ . මාරණ ංග   
718 ෙක ළඹ .එස්. මාර උපා ධා  ව  බඳ ශ්  

ලංකා ආර භක ක ව 
719 ෙක ළඹ .එස්.එස්.  ර නා    
720 ෙක ළඹ .එස්. . ලවංශ   
721 ෙක ළඹ . .එස්.  ර මර න   
722 ෙක ළඹ ප මා ෂ්පකා  සා ස්   ජා ක  යාපාරය 
723 ෙක ළඹ පා ත ය මාර   
724 ෙක ළඹ පා  ෙ වැල ෙබ ධ ෙත ර  හා 

ජය  ර හණය ෙ  ර ය, ෙක ළඹ 
725 ෙක ළඹ ට  කා  ඇ ත   ර නා    
726 ෙක ළඹ යෙසන සානායක, යදාස ප රණ, 

එ . . සානායක 
මහජන එ ස  ෙපර ණ 
) ක ප( 

727 ෙක ළඹ යෙසන භ ංහ   
728 ෙක ළඹ ය  නානාය කාර   
729 ෙක ළඹ  ර භා ගෙ ෂ   ර ජාතා  ක ජනතා 

ෙක ං  ර සය 
730 ෙක ළඹ  ර ශා  ලා  ද අ ස්, හා  

යබ ඩාර සහ අ ෂ්කා ලාන ද 
මෙ  රට, අප බලාෙප ෙර ව 
පදනම 

731 ෙක ළඹ  ෙ ම   ෙ ව රවැ  ස ෙ ලනය 
732 ෙක ළඹ  ෙ ම  දානප රණ   
733 ෙක ළඹ  ය ත ගමෙ    
734 ෙක ළඹ මහචා ය දයාර න එ ංහ රා  ය භාෂා ෙක සම 
735 ෙක ළඹ මහචා ය ඇ බ  ධ ම    
736 ෙක ළඹ මහචා ය ලා  ම  ධ ම   ම  යම ප සර අ කා ය 
737 ෙක ළඹ මහචා ය ස්ව ණා ජය ර කා තා ප ෙ ෂණ සඳහා 

ම  යස්ථානය 
738 ෙක ළඹ මහචා ය මාල  ආඳාගම   
739 ෙක ළඹ  ද වා   
740 ෙක ළඹ ආ .ඒ. ල  ගංගානා    
741 ෙක ළඹ ආ . .  බ ල   
742 ෙක ළඹ ආ . .ලංකාෙ ඛා   
743 ෙක ළඹ ආ .ඒ. .එ .එ . ප ංහ   
744 ෙක ළඹ ආ .ඒ.එස්.රණ ංග   
745 ෙක ළඹ ආ .එ .එ .එ .බ ඩාර   
746 ෙක ළඹ ආ .එ . සානායක   
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747 ෙක ළඹ ආ .එ . ව  ය ත ර නායක   
748 ෙක ළඹ ආ .එ . සානායක   
749 ෙක ළඹ ආ .එ . ත මං ල ර නායක   
750 ෙක ළඹ ආ .එ . .ර නායක එ ස  ජා ක ප ෂ මහජන 

බැං  ශ් රා කය ෙ  සංගමය 
751 ෙක ළඹ ආ . . . ර    
752 ෙක ළඹ ආ .එස්.ඒ.ෙජ ශ    
753 ෙක ළඹ රා ත ෙසනානායක   
754 ෙක ළඹ රා ත ෙ ඛ ර ප   
755 ෙක ළඹ රාම ලක ෙසනාර න  ර ම ංග   
756 ෙක ළඹ රා  ර නායක   
757 ෙක ළඹ රං  සානායක   
758 ෙක ළඹ රං  ෙහන   
759 ෙක ළඹ රං  ෙසනාර න ශ්  ලංකා ෙග  සංසදය 
760 ෙක ළඹ රං  තානෙ   පා ෙභ ක අ වා ක  

ආර ෂා ම සඳහා වන ජා ක 
 යාපාරය 

761 ෙක ළඹ රං  ෙ ංහ මහ වර පා ස ක සහ ෙස  ය 
ආර ෂක සං ධානය 

762 ෙක ළඹ ග  ආ  .ෙපෙ රා රද මා ෙමෙත ස්ත ප ය, ශ්  ලංකාව 
763 ෙක ළඹ ග  ඩ . .එ ෙ ස  ෙජ ශ  ය මා ජා ක  ස් යා  සභාව 
764 ෙක ළඹ ටා මා  ර  ද වා   
765 ෙක ළඹ ෙර හණ ෙහ ආර    
766 ෙක ළඹ ෙර සානා පැ ම -ක ෙ රා, ෂාරා 

මෙන  
සමාන  ආයතනය 

767 ෙක ළඹ අ ග  ෙල රා  ආ  .කනගසෙ  
රද මා 

ලංකා සභා ෙය ය, ෙක ළඹ 

768 ෙක ළඹ ව  ලංකානා  ජයෙක    
769 ෙක ළඹ ව  ර නායක/ආචා ය ය 

ණෙසකර 
ය වංශය ය  ෙග ඩනැ ෙ  

සං ධානය සහ ජා ක  
ම ඩලය 

770 ෙක ළඹ එස්.ඒ.  ජය ර   
771 ෙක ළඹ එස්.පරණ තාන   
772 ෙක ළඹ එස්.ඒ.ගමෙ    
773 ෙක ළඹ එස්. .ගමෙ  රජෙ  ශ් රා ක ෙ  සංගමෙ  

ජා ක ස ෙ ලනය 
774 ෙක ළඹ එස්. .ච  ර හස   ඉලංෙග  සරණාගත ෙ  

සං ධානය 
775 ෙක ළඹ එස්.එ .ර නපාල ද වා  ෙක ළඹ ස්   වැ  බල 

ම ඩලය 
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776 ෙක ළඹ එස්.එ .  ර නා    
777 ෙක ළඹ එස්. . . ල ලක ජා ක ඒකාබ ධ ක ව සහ 

ෙබ ධ සං ධාන ඒකාබ ධ 
ක ව 

778 ෙක ළඹ එස්.පරණ තාන   
779 ෙක ළඹ එස්. ංග    
780 ෙක ළඹ එස්. න ෙර    
781 ෙක ළඹ එස්.ඒ.ෙෂ ෆ්     
782 ෙක ළඹ එස්. .ඒ.ඔෙ ෙසකර ශ්  ලංකා   රා ස්ෙ ර  

ඉ ට නැෂන  ආයතනය 
783 ෙක ළඹ එස්. .ච  ර හස   ශ්  ලංකා ඉලංෙග  

සරණාගත  ථාපනය 
ෙ  සං ධානය 

784 ෙක ළඹ එස්.ජයව ධන ජයනාම, ග  සර  
ඉ දම ෙග ඩ ය මා 

 ස් යා  සහෙය තා 
 යාපාරය 

785 ෙක ළඹ එස්.එ .ෙ . ය ෙග ඩ   
786 ෙක ළඹ එස්.එ .ග ල    
787 ෙක ළඹ එස්.ඕ.එ . ද වා   
788 ෙක ළඹ එස්. .තාරක වරා ය සමස්ත ලංකා සං  යාෙ ඛන 

ලධා ෙ  සංගමය 
789 ෙක ළඹ එස්.ඩ .ගමෙ    
790 ෙක ළඹ සාග කා රාජක ණානායක   
791 ෙක ළඹ ස ත සහ ක   
792 ෙක ළඹ සන  නතා ක   
793 ෙක ළඹ ස  යා එ නැ ෙග ඩ   
794 ෙක ළඹ ස යාෙග  ෙහමදාස   
795 ෙක ළඹ ස ම  බ ඩාර ෙම රෙග ඩ   
796 ෙක ළඹ සර  මාර ෙසනර  ර නායක   
797 ෙක ළඹ සර  ම ලා  ද වා   
798 ෙක ළඹ සර  රාපප ෂ   
799 ෙක ළඹ සර  සඳකැ   ර නා    
800 ෙක ළඹ සර   ර ම ංහ   
801 ෙක ළඹ සර  ෙ ය රවැ  බලය සං ධානය 
802 ෙක ළඹ ශ  ද ෙම  කා තා ෙ ශපාලන නායක  

ෙය ජනය කරන 
 රා ස්ෙ ර  ඉ ට නැෂන  
ආයතනය 

803 ෙක ළඹ ෙසනානායක ය ෙසලාෙ   
රංගන 

  

804 ෙක ළඹ ස ෙ  නව  ර ජාත  ක මා ස්වා , 
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ෙල වා  සංගමය 
805 ෙක ළඹ ශා  ර නායක   
806 ෙක ළඹ ශ කා ෙජ ස්   
807 ෙක ළඹ සෙ කා  ර නා    
808 ෙක ළඹ පා සමර ංග   
809 ෙක ළඹ රා  දාබෙ  ංහල ජා ක ප ෂය 
810 ෙක ළඹ  හැඳලෙ    
811 ෙක ළඹ ෙසන යාපා   
812 ෙක ළඹ ංග ජය ය එ ස  සමාජවා  ප ෂය 
813 ෙක ළඹ  අ ෙක රාළ   
814 ෙක ළඹ ෙස මපාල ප දාන   
815 ෙක ළඹ ෙන ෙය   ස්   ර නා  

සෙහ දර ය 
ශ් ර මා මා  

816 ෙක ළඹ භා , ස වක ශ්   වර කා තා 
සං ධානය 

817 ෙක ළඹ ද ශන ණව ධන, ෙර හණ 
ෙහ ආර  

මා  12  යාපාරය 

818 ෙක ළඹ ද  ම  ෙපෙ රා   
819 ෙක ළඹ ෙ ධ අමර ංහ ත ණ ෙබ ධ සංගමය, ෙක ළඹ 
820 ෙක ළඹ  ක න ගර   
821 ෙක ළඹ  ජයව ධන   
822 ෙක ළඹ ෙ ෂ් ෙපෙ රා   
823 ෙක ළඹ  ක න ගර   
824 ෙක ළඹ  ව ධන   
825 ෙක ළඹ ස්ව ණා ඔෙ ෙසකර, ෙස  

ස තාන ද  
සාමය සඳහා කා තා සං ධානය 

826 ෙක ළඹ .ධ ක ෙපෙ රා ලංකා ප ස් ආයතනය 
827 ෙක ළඹ .  ර ම ංහ ගැ ගව ෙර  සමාජය 
828 ෙක ළඹ .ඒ. මලෙසකර   
829 ෙක ළඹ .ධ ක ෙපෙ රා ජනතා ෙස  ය සමාජය 
830 ෙක ළඹ . .ස ප   යංකර   
831 ෙක ළඹ .ෙ .අ  ශ්  ලංකා මැෙ  ස ෙ ලනය 
832 ෙක ළඹ . . ව ධන   
833 ෙක ළඹ තාරක වරා ය/සැ ස  ණ ලක ශ්  ලංකා වා ෙ  සංගමය 
834 ෙක ළඹ ල  ෙ    
835 ෙක ළඹ ල  ෙ    
836 ෙක ළඹ ල  ෙ ංහ  අ  යයන ම  යස්ථානය 
837 ෙක ළඹ ස්ස ෙසෙන ර න   
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838 ෙක ළඹ ස්ස ෙ ංග සංව ධන පහ ක  සැප ෙ  
සං ධානය/ජා ක 

 යාකා ෙ ෙපර ණ 
839 ෙක ළඹ ෙර ංහ   ෙම ග    
840 ෙක ළඹ  ෙහර  ණ ලක   
841 ෙක ළඹ ඩ   ර ම ංහ   
842 ෙක ළඹ එ .එ . යනෙ  ක තර ස්  ක රජෙ  

ශ් රා ක ෙ  සංගමය 
843 ෙක ළඹ .එ .එස්.රාජප රණ   
844 ෙක ළඹ .එස්.ර න    
845 ෙක ළඹ උපා  .ෙ ලාව ත   
846 ෙක ළඹ උපා  මාෙගදරගමෙ    
847 ෙක ළඹ උපෙසන ෙසනානායක   
848 ෙක ළඹ උ  ෙහම මාර   
849 ෙක ළඹ උ  ජය ය   
850 ෙක ළඹ .එ .ක ණාර න   
851 ෙක ළඹ .ෙ .වනය කාර   
852 ෙක ළඹ .එ . ණෙසකර   
853 ෙක ළඹ .එස්.ලංකා ර   
854 ෙක ළඹ ව ධරාජා ෙප මා    
855 ෙක ළඹ ග තර අ ග මහා ප ත  ර ථ ශාරද 

රාජ ය ප ත ද ලෙදන ඥා ස්සර 
ස්වා  වහ ෙස 

ධ සහන  යාකා  ක ව 

856 ෙක ළඹ  ය බඳ ෙ  ෙස මවංශ  සමස්ත ලංකා ළද  අ  යාපන  
සංගමය 

857 ෙක ළඹ  ය ආචා ය බඳ ෙ  ෙස මවංශ මහා 
ස්ථ ර 

සමස්ත ලංකා ළද  අ  යාපන  
සංගමය 

858 ෙක ළඹ  ය  ණාමලය ආන ද මහනායක 
ස්වා  වහ ෙස 

ධ ශාසන  යාකා  ක ව 

859 ෙක ළඹ  ය ෙබංග ෙ  නාලක ස්වා  වහ ෙස ෙ ශ  ෙ   ධ මායතනය 
860 ෙක ළඹ  ය  ණාමලය ආන ද මහනායක 

ස්වා  වහ ෙස 
ධ ශාසන කා ය සාධක 

ම ඩලය 
861 ෙක ළඹ ල අමර ය   
862 ෙක ළඹ රා  එ ංහ   
863 ෙක ළඹ ශාකා ලකර න ශ්  ලංකා ෙප ෂණ සමාජය 
864 ෙක ළඹ ඩ .එෆ්.  යංකර ෙක ස්තා   
865 ෙක ළඹ ඩ . . ණ ංග   
866 ෙක ළඹ ඩ .ෙ .අ ව  ද වා   
867 ෙක ළඹ ඩ .ෙ . .රාජප ෂ   
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868 ෙක ළඹ ඩ .එස්.එස්.  ර නා    
869 ෙක ළඹ ඩ .ඒ. .ආ . භ ංහ   
870 ෙක ළඹ ඩ .ල  ඒ . ස් ශ්  ලංකා ජා ක ස පාකාර සභාව 
871 ෙක ළඹ ඩ . ෙසන ෙපෙ රා  ශ්  ලංකා ෙක ස්  ප ෂය 
872 ෙක ළඹ ඩ . ෙ  රා භා   රට ෙබ ධ මහා 

බලෙ ගය/කැ ෙප ළ ෙබ ධ 
පදනම 

873 ෙක ළඹ ඩ .ඒ. .ආ . භ ංහ ම  යම තැපැ  වමා ව, 
ෙක ළඹ 10 

874 ෙක ළඹ ඩ . .   ර ම ංග    
875 ෙක ළඹ ඩ .ෙ .ඩ .අෙ ෙක    
876 ෙක ළඹ ඩ . .එස්.ෙපෙ රා   
877 ෙක ළඹ ඩ . .ජයව ධන   
878 ෙක ළඹ ෙව ලට   ර නා    
879 ෙක ළඹ ජය අ  ධ ම  ය   
880 ෙක ළඹ ජය  ර මර න   
881 ෙක ළඹ  ල ෂ්ම  අමර ංහ සමස්ත ලංකා ප පාලන 

 රාම ලධා  සංගමය 
882 ෙක ළඹ ම  සානායක   
883 ෙක ළඹ ම  ජයව ධන   
884 ෙක ළඹ ම  ණ ංහ   
885 ෙක ළඹ කා තා ෙ ශපාලන ඇකඩ ය   
886 ෙක ළඹ ව .අ .ධනව ධන   
887 ෙක ළඹ යස ත ෙක දාෙග ඩ   
888 ෙක ළඹ ස යා ආද  මැ වරණ  ර ච ඩ වය 

අ ෂණය ෙ  ම  යසථ්ානය 
889 ෙක ළඹ   ධෙය  බලපෑමට ල  

කා තාව  සඳහා සංගමය සහ 
 රා ස්ෙ ර  ඉ ට නැෂන  
ශ්  ලංකා ආයතනය 

890 ෙක ළඹ   ජා ක  ර ප   යා මක 
ෙ  ෙසවාෙ  ශ් රා ක 

ෙසවක සංගමය 
891 ෙක ළඹ   ශ්  ලංකා ෙදමළ සරණාගත  - 

ද  ඉ යාව 
892 ෙක ළඹ   යහපාලනය සඳහා වන රවැ  

 යාපාරය 
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893 ෙක ළඹ    සමාජ හා ගල ෙ   
සං ධානය)මැ වරණ 

 ර ච ඩ වය අ ෂණ 
ම  යස්ථානය සහ මැ වරණ 

 ර මය සඳහා වන ජා  ය තර 
ම  යස්ථානය, ජනවා ක 
අ  යයනය සඳහා වන ජා  ය තර 
ම  යස්ථානය, නැෙගන ර 
පළාෙ  ආබා ව ෙ  
එක ව, 2015 මැ වරණ 
සංචරණය සඳහා  ස්ෙ ඡා 
ෙසවක ( 

894 ෙක ළඹ    ණාමලය ස්   වර 
සංසදය 

895 ෙක ළඹ    රාම සංව ධන ස ය 
896 ෙක ළඹ   ෙහළෙ  ංහල සං ධානය 
897 ෙක ළඹ   ශ්  ලංකා ජා ක සාම සභාව 
898 ෙක ළඹ   නව  ර ජාත  ක මා ස්වා , 

ෙල වා  සංගමය 
899 ෙක ළඹ   ශ්  ලංකා ෙප ෂණ සමාජය 
900 ෙක ළඹ   ශ්  ලංකා සරණාගත  

ථාපනය ෙ  
සං ධානය 

901 ෙක ළඹ   පාන ර රා  ය ෙසවා 
ශ් රා ක ෙ  සංගමය 

902 ෙක ළඹ   ස පාකාර ෙප  ජනතා 
ස ධානය 

903 ෙක ළඹ   ස ෙව දය ජා ක ෙ ෙශ දය 
ක ව 

904 ෙක ළඹ    ෙයෂ්ඨ රවැ  ක ව 
ෙහ මාගම 

905 ෙක ළඹ   ංහල භාෂා ෙපර ණ 
906 ෙක ළඹ   ද  වර සං ධානය 
907 ෙක ළඹ   ශ්  ලංකා යෙස  ෙබ ධ 

රා  යෙසවාව 
908 ෙක ළඹ   ශ්  ලංකා මැෙ  ෙපර ණ 
909 ෙක ළඹ   ශ්  ලංකා ෙදමළ සරණාගත  - 

ඉ යාව 
910 ෙක ළඹ    රා ස්ෙ ර  ජා  ය තර ශ්  

ලංකා ආයතනය 
911 ෙක ළඹ   මානව ස ප  සංව ධනය සඳහා 

වන  ම  යස්ථානය 
912 ෙක ළඹ   ධ ශාසන  යාකා  ක ව 
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913 ගා ල ඒ. . ෙ ර න, .ව . .ම ද වා   
914 ගා ල ඒ.එ .ෙ .ධ මෙසන   
915 ගා ල ඒ.එ .ෙම ෙහ ම  අ ෆ,් එ .එ .ප  

යාස් සහ එ .ඉෙස .ඒ.හ  
ගා  සංසදය 

916 ගා ල අංග ෙප  අ  ල  ෙම ස ්   
917 ගා ල අ ගහ ධ න ස්වා  වහ ෙස ශ්  මංගල දායක සභාව 
918 ගා ල ආන ද ෙ .අෙ  ර ම ගා  රවැ  බලය 
919 ගා ල නා ක 1   
920 ගා ල නා ක 2   
921 ගා ල නා ක 3   
922 ගා ල නා ක 4   
923 ගා ල නා ක 5   
924 ගා ල නා ක 6   
925 ගා ල නා ක 7   
926 ගා ල නා ක 8   
927 ගා ල .ඒ.ල  අෙ ෙසකර  යාපාර  රජාව 
928 ගා ල .ඒ. ව  ප රණ   
929 ගා ල බ පාල ෙ /ක ණාෙසන ෙ    
930 ගා ල ෙබ ජ  ණව ධන   
931 ගා ල ම  ඉ  ර    
932 ගා ල . .එස්.ලැනෙර    
933 ගා ල චානක  ර ම ංහ   
934 ගා ල ච  කා රම  ප ය    
935 ගා ල  ප රණ මානව ස ප  පදනම 
936 ගා ල . .අෙ ර න   
937 ගා ල .එ .දයා  ද වා   
938 ගා ල .මන ෙ , ධ මෙසන එ  . ෙ , 

ෙ .ඒ.ඊබ  
හ ගල රෙද ෆ් ෙද  රවැ  
සමාජය 

939 ගා ල .ෙ රෙග ඩ ථාපන ලධා  සංගමය 
940 ගා ල .ඒ.අ ර   
941 ගා ල .දහනායක   
942 ගා ල . .ශ් යා    
943 ගා ල .ඩ . මා න ගා  සමාජ භසාධන සමාජය 
944 ගා ල දයාර න ව ගමෙ    
945 ගා ල ධ ක ඩයස ්   
946 ගා ල ධ ම  ෙ    
947 ගා ල ෙ ෂ් ෙ .ගමෙ   බ ෙ ගම ත ණ සංගමය, ශ්  
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ලංකා සම සමාජ ප ෂය 
948 ගා ල ෙ ෂ් හාගමෙ   සමාජ  යාකා  
949 ගා ල ෙ ෂ් දානගමෙ   සමාජය 
950 ගා ල ෙද  මලර න හ ත   ලංකා සම සමාජ ප ෂෙ  බ තර 

ක ඩායම 
951 ගා ල ඊ.එ . ව   ර සා  ද  පළාෙ  රජෙ  පාසැ  

ළ ෙ   ර වාහන සංගමය 
952 ගා ල ඊ.එ . ල ය   
953 ගා ල ෆ හා  සා    
954 ගා ල .ඒ. ස්ස ජයර න ශ්  ලංකා සමාජ සංව ධන පදනම 
955 ගා ල .  ම පාල    
956 ගා ල ගා  අමර ංහ රවැ  සභා  - ගා ල 
957 ගා ල ගැ  ණ ලක   
958 ගා ල ඥාණ  ෙන    
959 ගා ල ඥණපාල යටගම එ ස  ශ ්  ලංකා ශ් රා ක 

සං ධාන එක ව ගා ල 
ස්  කය, රජෙ  හා පළා  
ප පාලන ශ් රා ක සංග  
සංසදය, අ  ප  ශ් රා ක  
සංගමය 

960 ගා ල ණපාල ඉර තනාවලල   
961 ගා ල එ .එ .ජයර න   
962 ගා ල එ . ලෙසන ද ෙස සා ව ධන සාම  සංගමය 
963 ගා ල එ .ඩ . ජයර න   
964 ගා ල එ . .ක ණාදාස   
965 ගා ල හ න ගා  වස ත ද වා, හ න 

 සම ත ද වා, ෙස   හැ  
ෙක සලාව  ෙ ර න 

එ ස  ජා ක ප ෂය  

966 ගා ල හ ෂ හෑෙග ඩ අ  ඔ ෙක ම ංහල රවැ ෙය  
967 ගා ල හ බ  ෙ ර න   
968 ගා ල අ . .න දන රවැ  සභාව 
969 ගා ල ඉම ව තානෙ  ෙස ල තනා  

 ෙ මර න 
ජා ක ළමා ආර ෂණ අ කා ය 

970 ගා ල ෙ . .ආ . ස  ශ්  ලංකා  ෙසවය 
971 ගා ල ෙ .ජාෙග ඩ හ ප /ඉහළෙග ඩ මංගල 

ආද ශ හල 
972 ගා ල ෙ .ඒ.ආ .ප රණ   
973 ගා ල ෙ .වර යෙග ඩ   
974 ගා ල ජා ංග දහනායක ර   රෙම    
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975 ගා ල ජය ර ස් ෙ ය ස  ර දා ක 
ෛව  යව ෙ  සං ධානය, 
උප , වාහ,මරණ ස්   

976 ගා ල ෙ .අ ර සානායක   
977 ගා ල ෙ .සාගර මන ෙ    
978 ගා ල ෙ .ඒ. සානායක ද  ඉං ෙ  සමාගම 
979 ගා ල ෙ .එ .ගයා  ල මා  ද වා   
980 ගා ල ෙ .එ .ලයන     
981 ගා ල ෙ .ෙ .ඒ.ජයව ධන   
982 ගා ල ෙ .ස්වන ද  නව සම සමාජ ප ෂය, ගා ල 
983 ගා ල ෙ . .ච  ර ලා  පළා  ෙ පල ක ස  කා යාලය 
984 ගා ල ෙ .එ . .ල නා  තරංග ශ්  ලංකා සමාජ ආර ෂණ 

ම ඩලය, ස්   ෙ ක  
කා යාලය, ගා ල 

985 ගා ල ෙ .ෙක කාර   
986 ගා ල ෙ . . . ණර න ගා  ව  එක ව 
987 ගා ල ෙ . .ෙ .එස්.ච ද   
988 ගා ල ෙ .එස්.එස්.ජයමා න   
989 ගා ල කම  රණ ංහ   
990 ගා ල ක ණාවංශ   
991 ගා ල ෙක ට ෙ  ධනව    
992 ගා ල  රාණගම   
993 ගා ල එ .එ .ෙසනානායක   
994 ගා ල එ .ඩ .ලයන    
995 ගා ල ල ෂ්ම  ආන ද ද ලැනෙර    
996 ගා ල ලා  පරා  ර ම ෙහ ආර  ෙසනානායක   
997 ගා ල ල  ෙසනානායක රවැ  බලය ගා ල 
998 ගා ල යන ජයව ධන ඉ  ශ ් ය ත   
999 ගා ල එ . .ජයෙසන   
1000 ගා ල එ .එ .    
1001 ගා ල එ . .ෙර හණ ගා ල කඩව  සතර 

ස්ව ණාභරණ ප සංව ධන 
ස පාකාර ස ය 

1002 ගා ල එ . .  ර ම ංහ   
1003 ගා ල එ . . ත මාර   
1004 ගා ල එ .ෙ .ඥාණර න   
1005 ගා ල එ .ඒ.ඒ.ව   රාෙ ය සභා 
1006 ගා ල එ .ෙ .ජයර න  ආර ෂක ක ව 
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1007 ගා ල එ .ෙ .කැ  ස ත ද වා   
1008 ගා ල එ .ආ .එ .තද ල    
1009 ගා ල ෛම   ණර න ජා ක ප ර 
1010 ගා ල මාරක ෙ  ශ්  ෙසන   
1011 ගා ල එ .එ .ඩ .එස්.නානාය කාර ශ් රා ක ෙ  සංගමය 
1012 ගා ල එ . . ලාන ද   
1013 ගා ල එ .ඩ .ෙ .  ඩයස ්   
1014 ගා ල න ද  වැ ගමෙ    
1015 ගා ල    
1016 ගා ල ම  ද වා ෙස  ෙත ර ආහාර ෂ්පාදන හා 

ෙබදා හදා ගැ ෙ  සා කය 

1017 ගා ල ම  එස් ද එස් කනකර න සමස්ත ලංකා ප පාලන 
 රාම ලධා  සංගමය සහ 

සාම  සංගමය 
1018 ගා ල ඕ.එ .ආන ද ෙබ ෙ   ෙයෂ්ඨ රවැ  බල 

ම ඩලය, ගා ල 
1019 ගා ල .එ .ෙ .මලලෙසකර   
1020 ගා ල . . .ඩයම  ද වා ගා ල  ෙයෂ්ඨ රවැ  ක ව 
1021 ගා ල . .ද වා ශ්  ලංකා එ ස  සාම පදනම 
1022 ගා ල .එ .ක ණා ලක   
1023 ගා ල .ෙහ ආර    
1024 ගා ල .කල ය  රාම සංව ධන ස ය 
1025 ගා ල .ෙ .ජය ංහ   
1026 ගා ල  ය ප ල තර මනෙජ  නායක 

ස්වා  වහ ස 
ය  මහා කාය ගා ල ස්   

ම ව  හාර පා ශවය 
1027 ගා ල  ෙ මර න ප රාණගම ගා ල ෙක ව ර ෙ  සංගමය 
1028 ගා ල  ෙ මර න රාණගම   
1029 ගා ල  ෙ ම  ණෙසකර ශ්  ප  ආ ෙ දය 
1030 ගා ල  ය ත වැ තරෙ    
1031 ගා ල  ය ත   
1032 ගා ල  ව ධන   
1033 ගා ල ආ .ෙ .ක ල මාර   
1034 ගා ල ආ .එ . ගමෙ    
1035 ගා ල ආ .එ .ෙ රහැර ස  රංගනා  ෙ රහැර පදනම 
1036 ගා ල ග  ඩ . ර ක අ ස්  එෙස  ඔෆ් ෙග , උණව න 
1037 ගා ල එස්. .එස්.ලැනෙර    
1038 ගා ල එස්.ෙ .එ .මානව    



241 
 

1039 ගා ල එස්. යනාර    
1040 ගා ල එස්. රාණගම, ස  ය දයාර න උපෙ ශක, එ . . .ෙර ස්  රා  

කා යාලය, ගා ල  
1041 ගා ල එස්.ෙ .ඩ .ගමෙ    
1042 ගා ල එස්.ෙ .ජය ංග   
1043 ගා ල එස්.එ .අමර    
1044 ගා ල එස්.එ .  ජයනා  නව සම සමාජ ප ෂය 
1045 ගා ල එස්.එ .එ .ගමෙ    
1046 ගා ල එස්.එ .  ජයල    
1047 ගා ල එස්.ඩ .ච  රෙසන ශ්   යද   ර ජා ම ඩල සහ 

අවමංග  යාධාර ස ය, ශ්  
 යද ශ  ෙයෂ්ඨ වැ  ස ය 

1048 ගා ල සා ය නවර න රවැ  සභා  - ගා ල 
1049 ගා ල සර  දයාන ද   
1050 ගා ල සර  ෙග ඩක දාර    
1051 ගා ල සර  ම වැ න   
1052 ගා ල ස  රාජප ෂ   
1053 ගා ල ශ්  ෙර හණ  ර ප   
1054 ගා ල ගතපාල යගහෙ    
1055 ගා ල  ශා ත ගෙ ව ත ගා ල මානව ක  ආර ෂණ 

සං ධානය  - වෙ  ෙ  ර ය 
1056 ගා ල  ක ණා  මානව  තරංගා ඇල ගාව ව ත භසාධක 

ස  සං ධානය 
1057 ගා ල .ඩ .  ෙපෙ රා  ර ම ංහ   
1058 ගා ල . . .ඩයස්   
1059 ගා ල .ඒ.ෙහමච  ර   
1060 ගා ල .එ .දාගල ද වා   
1061 ගා ල තාරක වරා ය ශ්  ලංකා ම ෙ  සංගමය 
1062 ගා ල ලවටවන ආර ෙ  ෙහමච  ර   65 ස්ස ෙග  සං ධානය 
1063 ගා ල . . .ආ ය ලක   
1064 ගා ල .එ . . ය ලක   
1065 ගා ල උබයෙස ම ෙක කාර   
1066 ගා ල උ   ර ම ංහ   
1067 ගා ල  ය ෙව ෙ  ෙ ධ   ශ්  ෙ කාරාමය 
1068 ගා ල ඩ . .එ .ආ යර න    
1069 ගා ල ඩ .එ .එ .අ ෂා ශ ් යා    
1070 ගා ල ඩ .එ .එස්. මාර   
1071 ගා ල ඩ . තානවස    
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1072 ගා ල  ය ව ෙප ල ණ     
1073 ගා ල ෙව ලට  .ඩ .ෙසෙන ර න   
1074 ගා ල ව .එ .ච  ර දාස   
1075 ගා ල ව .එ . .ජය ලක   
1076 ගා ල   උප , මරණ, වාහ ෙර ස්ටා  

භසාධක ක ව 
1077 ගා ල   ද  පළා  ෙප  පාසැ  ළ  

 ර වාහන ෙසවා සංගමය 
1078 ගා ල   ගා ල ස්   වා ජ ම ඩලය 
1079 ගා ල   ගා ල ස්    ෙයෂ්ඨ රවැ  

සංගමය 
1080 ගා ල   ගැ  කා තාෙපර ණ සහ ගා ල 

මාතර කා තා සං ධාන එක ව 

1081 ගා ල   අ  ආදාය ලා  ශ ්රා ක  
සං ධානය 

1082 ගා ල    රා ය කා තා ෙපර ණ 
1083 ගා ල    රා ය කා තා ෙපර ණ සහ 

ගා ල-මාතර කා තා ස හය 
1084 ග පහ ඒ.ෙහමලතා   
1085 ග පහ ඒ.අ ෙක රාළ   
1086 ග පහ ඒ. .අෙ නායක   
1087 ග පහ ඒ. සානායක   
1088 ග පහ ඒ.ඊ. .ධ ම    
1089 ග පහ අ හා  ඒ. .අ  ශ්  ලංකා එ ස  මැෙ  

සං ධානය 
1090 ග පහ අ හා  එ .එස්.එ  ම  ග පහ ස්   ස්  

ම ෙ  සංසදය 
1091 ග පහ ඇ ඩෘ සමර ංග ආග ක සංසදය 
1092 ග පහ නා ක 1   
1093 ග පහ නා ක 2   
1094 ග පහ .එෆ්. . .ෙම ස්. .එ .ක ග පල, 

එ .ඒ. ම  හ ශ්ච  ර 
  

1095 ග පහ .ඩ . ර මාර   
1096 ග පහ ෙබ ෙග ඩ අ හා ලාෙ  ලාන ද   
1097 ග පහ . .ආ . . ද වා   
1098 ග පහ .ර නායක   
1099 ග පහ ක තා  ර නා  ෙව ගම   
1100 ග පහ ච   ජය ත   
1101 ග පහ ච ත ව  ප රාජ   
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1102 ග පහ චා ස් ද වා   
1103 ග පහ  ෂ ත ෙහ ආර    
1104 ග පහ  ස්  ෙන ව    
1105 ග පහ . .දසනායක   
1106 ග පහ . .ඒ. දාගම   
1107 ග පහ . .ඩ . හ ර ෙ    
1108 ග පහ .රාජප ෂ   
1109 ග පහ .එස්.ප රණ   
1110 ග පහ . . ණෙසන   
1111 ග පහ .එ .ෙ . සානායක   
1112 ග පහ දයා ෙ ංහ  ද  ර ෙන  
1113 ග පහ ෙ ශබ  ෙ  .ක ණාදාස ශ්  ලංකා ෙ ශ  ෙ  ෙපර ණ 
1114 ග පහ ධ මෙසන ෙහමපාල   
1115 ග පහ ෛව  ය ර  යා ජයව ධන   
1116 ග පහ එ ව  ස් ර ෙද ය   
1117 ග පහ එෆ්. .ජය ලක   
1118 ග පහ   ර න    
1119 ග පහ .එස්.එ .ශ් යාර න   
1120 ග පහ .ඩ . ල දර   
1121 ග පහ එ . .ෙෂ ට  ඇ ත    
1122 ග පහ එ . .එ .ආ ය ලක   
1123 ග පහ එ .එ .ආ .ෙපෙ රා   
1124 ග පහ එ .ව .එස්.අ  කාද    
1125 ග පහ එ .ඒ.ෙප ෙසකා ලංකා භාරං  කවය 
1126 ග පහ ෙ .එ . ලකර න    
1127 ග පහ ජය ංහ ෙ ර න   
1128 ග පහ ජය   ර නා    
1129 ග පහ ෙ .ඒ.එ .ස ර   
1130 ග පහ ෙ .ඒ. .එ .කහඳවල   
1131 ග පහ ෙ . .න දලා    
1132 ග පහ ෙ .ගා  රණ ංහ   
1133 ග පහ ෙ .ෙ .ඒ. ජය දර   
1134 ග පහ ෙ .ක ණාදාස   
1135 ග පහ ෙ .එ . ට  ෙපෙ රා   
1136 ග පහ ෙ . .ෙපෙ රා   
1137 ග පහ ෙ . . .ආ .බ ඩාර   
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1138 ග පහ ෙ .  ෙ ම    
1139 ග පහ ෙ .රණ ංහ   
1140 ග පහ ෙ .එස්.ෙ . ශ් ත   
1141 ග පහ ෙ . .  ර නා    
1142 ග පහ ෙ . . ප    
1143 ග පහ ෙ .ෙ .ඒ. ෙ දර   
1144 ග පහ ෙ .ෙ .ර න  ෙපෙ රා   
1145 ග පහ ෙ .එ .  ර නා    
1146 ග පහ ලවංශ අ කා    
1147 ග පහ  කාංචන අ ෙක රාළ   
1148 ග පහ ටස් ෙර  ෙග    
1149 ග පහ එ .එ .එස්.ක රා    
1150 ග පහ එ .ඩ .ආ යර න   
1151 ග පහ එ .ෙ .ශ්  ජය  ර ම   
1152 ග පහ ල  ජය ය   
1153 ග පහ ල  ල ංග   
1154 ග පහ ස ්ෙක රළගමෙ    
1155 ග පහ ෙලස්   ර නා ෙ    
1156 ග පහ එ . . . . .ඩයස ්   
1157 ග පහ එ .එඒ.චාමර ස ප  ම ශංක න දෙසන   
1158 ග පහ එ .ඒ. .එ ය   
1159 ග පහ එ . .එස්.  ර නා    
1160 ග පහ එ .ෙ . .එස්. ණ ලක   
1161 ග පහ එ . යනෙ    
1162 ග පහ එ .එ .ඒ.ඉස්ම    
1163 ග පහ එ .එ .න ප    
1164 ග පහ එ . . . .ඩයස ්   
1165 ග පහ එ .ඒ.අ ෙක රාළ   
1166 ග පහ එ .ඒ.ආ .සමර ංහ   
1167 ග පහ එ . . ෙසන   
1168 ග පහ එ .එ .ෙම ෙහ ම    
1169 ග පහ ම ද ක ෙදට   
1170 ග පහ එ . .ගමෙ    
1171 ග පහ එ . .ගමෙ    
1172 ග පහ එ .එ .  ර ස න  ර නා    
1173 ග පහ එ .ඊ.එ . ම    
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1174 ග පහ නාලක .ජය ර   
1175 ග පහ ශා ත ෙහ ආර    
1176 ග පහ .ඒ.ප ය   
1177 ග පහ .ඒ.එස්.  ය ත කැළ  ශ්ව  යාලෙ  ආ  

ෂ් ය සංගමය 
1178 ග පහ . . ෙසන   
1179 ග පහ .ෙ .ච ලා ෂා    
1180 ග පහ ය  ර ර   
1181 ග පහ සාගර  රස න ශ්  ජයව ධන ර ශ්ව 

 යාලෙ  වා ජ සහ 
කළමනාකරණ අ  යාපන ඨය 

1182 ග පහ ආ .ඒ. .ෙලෙන රා   
1183 ග පහ ආ . .ජය ර   
1184 ග පහ ආ .ඩ .අමර ංහ   
1185 ග පහ ර  අෙ ංහ   
1186 ග පහ එස්.ඒ. ව ධන ෙපෙ රා   
1187 ග පහ එස්.ඒ.හ බ  ෙපෙ රා   
1188 ග පහ එස්.ඒ.ෙ .ත ලෙ    
1189 ග පහ එස්. .ෙව ගම   
1190 ග පහ එස්.ඊ.එ . ම    
1191 ග පහ එස්. . .බ ඩාර   
1192 ග පහ එස්.එ .ඩ .ආ . ව ධන   
1193 ග පහ එස්.ආ . . .ෙපෙ රා   
1194 ග පහ එස්.ආ .ඊ. ණ ංහ   
1195 ග පහ එස්.රණ ංග   
1196 ග පහ එස්.සර  ම ලා  ද වා   
1197 ග පහ එස්.එස්.එස්.ඒ.එස්.ෙසනානායක   
1198 ග පහ එස්.ඩ .ර ජ    
1199 ග පහ සම  ෂාර මාරණ   
1200 ග පහ ෙසනර  යනෙ    
1201 ග පහ ෙෂ ට  ඇ ත    
1202 ග පහ ෙෂ ට  ෙහ ආර    
1203 ග පහ   ර නා    
1204 ග පහ මල ල ංහ   
1205 ග පහ ෙස මපාල යනෙ    
1206 ග පහ ලකර න සානායක   
1207 ග පහ . .ජය ංහ   
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1208 ග පහ .ප  ෙපෙ රා   
1209 ග පහ ම  ෙ . ව ප රණ   
1210 ග පහ ඩ . .ඒ.සං ව   
1211 ග පහ ඩ .අ ස ්   
1212 ග පහ ඩ .අමර ංහ   
1213 ග පහ ඩ .අ  ෙ රා   
1214 ග පහ ඩ .ජයෙසකර   
1215 ග පහ ඩ .එ . .ෛව  යර න   
1216 ග පහ ඩ . .ජයෙසකර   
1217 ග පහ ඩ .ඊ.එ .එ .හ ශ්ච  ර  ෙපෙ රා    
1218 ග පහ ඩ .ෙ .   ර නා    
1219 ග පහ  කමා ඩ  ඊ.එ .ඔ ස්   
1220 ග පහ ම  ෙ ංහ ත ණ  සමාජය 
1221 ග පහ   21 වන යවෙස 

මාණක ව ෙ  සංගමය 
1222 ග පහ   ග පහ රවැ  ක ව 
1223 ග පහ   ග පහ ස්  කෙ   වා ජ සහ 

කා ක එක ව 
1224 ග පහ   ශ් ෙ ෂ්ඨා කරණ ඥ, සමාදාන 

 
1225 ග පහ   කැළ  අ  යාපන කවය 
1226 ග පහ   sagaraprasannas@gmail.com 

1227 හ බ ෙත ට ආචා ය චම  . ල ලක   
1228 හ බ ෙත ට ෙ .ෙ .ධ මදාස   
1229 හ බ ෙත ට ෙ .නානාය කාර   
1230 හ බ ෙත ට ජයමහ හා ලාෙ  ග  ෂ්පක ජයමහ   
1231 හ බ ෙත ට ජය ත ම ෙද ය   
1232 හ බ ෙත ට ජයෙසන මහහැ න    
1233 හ බ ෙත ට ෙ . .ඒ. ල  ෙ  ර   
1234 හ බ ෙත ට ෙ . . . ජයවංශ   
1235 හ බ ෙත ට ෙ . ජය මාර    
1236 හ බ ෙත ට ප ල ෙහවා ගන ල    
1237 හ බ ෙත ට එස්.ඒ.ෙ .එ .ම ෙද ය   
1238 හ බ ෙත ට  ෙස ම  අෙ ණව ධන ඒකනායක   
1239 හ බ ෙත ට වස ත මාෙන  අෙ  ර ම   
1240 හ බ ෙත ට ඒ. .උපෙසන   
1241 හ බ ෙත ට අ දර ර  ආර ෙ  ෙ    
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1242 හ බ ෙත ට .ෙසනර  ආර    
1243 හ බ ෙත ට දයාවංශ ව ෙ ගම ද  පළා  ෙප  පාසැ  ළ  

 ර වාහන ෙසවා සංගමය 
1244 හ බ ෙත ට .ජයර න   
1245 හ බ ෙත ට . ෙසන   
1246 හ බ ෙත ට .ජයර න   
1247 හ බ ෙත ට . ලා  හ    
1248 හ බ ෙත ට ඉ  රා නයනා කා  ං ෙහවා   
1249 හ බ ෙත ට ෙ .නානාය කාර   
1250 හ බ ෙත ට ෙ .එ . ග  ෂ්ප ජයමහ   
1251 හ බ ෙත ට ජයෙසකර මහහ    
1252 හ බ ෙත ට ෙ . .ඒ. ල  ක    
1253 හ බ ෙත ට ෙ . ජය මාර    
1254 හ බ ෙත ට ෙ . .ඒ. ජයවංශ   
1255 හ බ ෙත ට ෙක  ක ණා ලක   
1256 හ බ ෙත ට එ . පෙසන   
1257 හ බ ෙත ට එ .ච  ර ර න   
1258 හ බ ෙත ට එ .ෙ . .ජයෙසකර   
1259 හ බ ෙත ට එ .එ .එ .ෙය යා   
1260 හ බ ෙත ට ම  ෙක ශ  ය   
1261 හ බ ෙත ට ම කා  අ කා  කා තා සංව ධන ස ෙ ලනය, 

හ බ ෙත ට 
1262 හ බ ෙත ට ෙන නා ම නා   
1263 හ බ ෙත ට .ඒ. ෙ දර   
1264 හ බ ෙත ට .එ . ල    
1265 හ බ ෙත ට .ඒ. ෙ දර   
1266 හ බ ෙත ට .එස්. ණෙසකර   
1267 හ බ ෙත ට ප ල ෙහවා ගන ල    
1268 හ බ ෙත ට ආ .ඒ. .  ත ජා අ බල ෙත ට   ර ජා 

සංව ධන පදනම 
1269 හ බ ෙත ට රං  .ඒකනායක හ බ ෙත ට යාප ං  

බ ෙගවන සංචාරක 
 යාපා ක ෙ  සංගමය 

1270 හ බ ෙත ට ර නායක ය ෙසලාෙ  ෙස මපාල   
1271 හ බ ෙත ට එස්.ඒ.ඒකනායක   
1272 හ බ ෙත ට එස්.එ .ඒ. ර ංහ   
1273 හ බ ෙත ට එස්. .ශ් යා  මංග කා කා තා සංව ධන ස ෙ ලනය, 

හ බ ෙත ට 
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1274 හ බ ෙත ට ස ප  එ ය   
1275 හ බ ෙත ට ෙස ම  ඒ. ඒකනායක   
1276 හ බ ෙත ට ධ ක  ර මනායක හ බ ෙත ට ස්   වා ජ 

ම ඩලය 
1277 හ බ ෙත ට ධ ක  ර මනායක වා ජ ම ඩලය, හ බ ෙත ට 

ස්  කය 
1278 හ බ ෙත ට  ආ  .ද වා  ශ  පදනම 
1279 හ බ ෙත ට .ඒ.ෙහමච  ර ම ර ර/ ස්ස ර  වැට 

ර ෙ  පදනම 
1280 හ බ ෙත ට .ඒ.ෙහමච  ර ඇල- ස්ස ෙග  සං ධානය 
1281 හ බ ෙත ට වස ත මාෙන  අෙ  ර ම මානව ක  ර ෙ  රවැ  

බලය 
1282 හ බ ෙත ට ය  ව ආර  රා  ය ෙසවා ශ් රා ක ෙ  

එක ව 
1283 හ බ ෙත ට   මානව ක  ර ෙ  රවැ  

ෙක සම 
1284 යාපනය ඒ.ෙග ල    
1285 යාපනය ඒ.අ දා    
1286 යාපනය ඒ.ධ ම ල ය    
1287 යාපනය ඒ.ෙග ල    
1288 යාපනය අ මාන ංහ  තව ෛත උදය මා    
1289 යාපනය අ කායෙ  ෙස වරා    
1290 යාපනය අ කාය ක  ෙස වරා  මහජන ආර ෂන සහ 

න ථාපන ම  යසථ්ානය 
1291 යාපනය නා ක   
1292 යාපනය ආ ග  නෙ  රාෙ  ර    
1293 යාපනය ආ ග  ව මා    
1294 යාපනය . . නායග    
1295 යාපනය .ම ක    
1296 යාපනය ඩැ ය  පා  යර න    
1297 යාපනය ආචා ය ෙ . ෙ ස්වර  සමසථ් ලංකා ෙදමළ මහ සභාව 
1298 යාපනය ආචා ය . වපාල    
1299 යාපනය ආචා ය  එස්.ෙම ග    
1300 යාපනය මහාචා ය .මෙහ  ර    
1301 යාපනය ඊ.දයාලා   
1302 යාපනය ඊ.ෙජගෙ ස    
1303 යාපනය ගනප  ගෙ ෂ ංග    
1304 යාපනය ඥාණ මා  වෙ ස    
1305 යාපනය එ .ඉ ම   
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1306 යාපනය අ . දර ංග    
1307 යාපනය අ .ඉරෙස යා   
1308 යාපනය ෙ .ස ව    
1309 යාපනය ජ ර  ෙච ත යා,  ය සහා වා ෙ ව, 

 ය එස්.මහා ංග ව ක  
මයා ෂ  

1310 යාපනය  එ . ය ව    
1311 යාපනය ෙ .ස් රාජ මා    
1312 යාපනය ෙ .වැෙ ත ච    
1313 යාපනය ෙ . ඉරාසර න    
1314 යාපනය ෙ .ජනා තන    
1315 යාපනය ෙ .කමෙ ස්වර    
1316 යාපනය ෙ . ල ෙද ෙ  ඥාෙන දය    
1317 යාපනය ෙ . නයාගව ෙ    
1318 යාපනය ෙ . වරාක    
1319 යාපනය ෙ .උෙ ර    
1320 යාපනය ෙ .ඉරාසර න    
1321 යාපනය ෙ .ඉරා න    
1322 යාපනය ෙ .ගෙ ස    
1323 යාපනය ෙ .ක ල    
1324 යාපනය ෙ .සභානායග    
1325 යාපනය ෙ .ශ ෙ    
1326 යාපනය ෙ . නරාජා/එ . ත  අලග    
1327 යාපනය ෙ  . ෙ ෂ්   
1328 යාපනය ෙ .තාෙම දර ෙල    
1329 යාපනය ගනප  ගෙ ෂ ංග    
1330 යාපනය කනගසෙබ  මහා ංග    
1331 යාපනය ක ද පා ත යා ෙල    
1332 යාපනය ෙ ස්වර  වරදරාජා   
1333 යාපනය ෙ ස්වර  වරදරාජා   
1334 යාපනය න  කමෙ ෂ්වර    
1335 යාපනය එ . ගනප ෙල  ප  යා ත  ජා ක ෙදමළ මහ 

සභාව 
1336 යාපනය එ .අ . ග    
1337 යාපනය එ . මරෙ    
1338 යාපනය එ .ෙ . වා  ංග    
1339 යාපනය එ . ගනප ෙල    
1340 යාපනය එ . මාරෙ    
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1341 යාපනය එ .ස ගර    
1342 යාපනය එ .ත ම ංග    
1343 යාපනය එ . .ඊ. ර ච  ර   සහ SSCs සඳහා වන 

ෙක සම - යාපනය ස්   
අගරද  වස 

1344 යාපනය ෙ නෙ  .එස්   
1345 යාපනය ත යා ව ණර න  සාධාරණ වය සහ සාමය සඳහා  

ක ව  - යාපනය 
1346 යාපනය මා  බාල  රම ය    
1347 යාපනය එ  .න    
1348 යාපනය එ . පරෙ ස්වර    
1349 යාපනය එ . වනාද    
1350 යාපනය එ .  රම ය    
1351 යාපනය එ . ගදාස    
1352 යාපනය එ . ණෙසකර    
1353 යාපනය එ . ඤාණස බ ද    
1354 යාපනය නාග ංග  ර ච  ර    
1355 යාපනය නාගම  සබාර න    
1356 යාපනය .නාග ංග    
1357 යාපනය . ම ෙල  බාල  ෂ්න    
1358 යාපනය  .තවරාජා   
1359 යාපනය ෙප න බල  රාෙ  ර    
1360 යාපනය ෙප න බල  ෙස වර න    
1361 යාපනය ෙප න බල  ෙස වර න    
1362 යාපනය  රතා    
1363 යාපනය මහාචා ය  .බාල දර ෙල    
1364 යාපනය ආ .ස යා ෙදමළ එ ස   ෙපර ණ 
1365 යාපනය ආ . දරනායහ    
1366 යාපනය ආ . ෙස වව ෙ    
1367 යාපනය ආ .ෙ . ව කාහ  යාපනය ෙන  ස්  

ස ය 
1368 යාපනය රාජ  ච  ෙරස්ගර    
1369 යාපනය රාස යා ෙප පානයක    
1370 යාපනය එස්. . . මංගලරාජා ය මා යාපනය කෙත ක ෙ ෙ  

සාධාරණ වය සහ සාමය සඳහා  
ෙක සම 

1371 යාපනය එස්. තා    
1372 යාපනය එස්. ආ ග    
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1373 යාපනය එස්. ණරාජා   
1374 යාපනය එස්.කනකරාස    
1375 යාපනය එස්. ගෙ ෂ  උ  පළාත ම  ය ශ ්  ලංකා 

වැ  ස ය 
1376 යාපනය එස්.  ෂ්ණනාද    
1377 යාපනය එස්.මහා ංග    
1378 යාපනය එස්.රණ ංහ    
1379 යාපනය එස්.ෙස රාජා   
1380 යාපනය එස්. වමෙන ග    
1381 යාපනය එස්. ය මා    
1382 යාපනය එස්. .ස ගනාද    
1383 යාපනය එස්. යගා ංග    
1384 යාපනය එස්. යගා ංග    
1385 යාපනය එස්. නා    
1386 යාපනය එස් .කනගා රාෙ සර    
1387 යාපනය එස්. ගනප ෙල    
1388 යාපනය එස්. ක දසා    
1389 යාපනය එස්. ෙ ස්වර    
1390 යාපනය එස්. සබාර න    
1391 යාපනය එස්. ය මා    
1392 යාපනය එස්. ෙච වනාද    
1393 යාපනය එස්. මා  නැෙගන ර ඉ  ෙග  සංසදය 
1394 යාපනය එස්. ජයකා    
1395 යාපනය ෙස වර න   රම ය    
1396 යාපනය සෙර ජා වච  ර  කා තාව සහ සංව ධනය සඳහා  

ෙ  රය 
1397 යාපනය ෙස වර න   රම ය    
1398 යාපනය ද බර ෙම හ    
1399 යාපනය මාබර ෙල  නඩරාසා   
1400 යාපනය  රම ය  ෙග පාල ංහ    
1401 යාපනය  රම ය  ෙම හ දාස්   
1402 යාපනය  රම ය  ෙග පාල ංහ    
1403 යාපනය වස් කා අ ණ ංග   ආධාර ෙක සම 
1404 යාපනය . රාජශ් කා ත    
1405 යාපනය . ශ් රාජ ව    
1406 යාපනය .ශ් දර    
1407 යාපනය . උදය මා    
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1408 යාපනය .ෙ .එස්. ස  යා ෙල    
1409 යාපනය . ෙක ක    
1410 යාපනය  .ම ක    
1411 යාපනය ත ගරාජා තව බ    
1412 යාපනය ත ගෙ  ව බ    
1413 යාපනය තා  ප මනාද     
1414 යාපනය කම ම ද මා    
1415 යාපනය . ආන දස ග  ෙදමළ එ ස   ෙපර ණ 
1416 යාපනය .ෙ . ජයපාල  ජයපාල  සමාජ සංව ධන ෙසවය 
1417 යාපනය . තාෙ ර    
1418 යාපනය . ෙ ම ල    
1419 යාපනය . බාල  ෂ්ණ    
1420 යාපනය ව රව ෙල  කා මෙල    
1421 යාපනය නයාග  ශ ් ශ ෙ    
1422 යාපනය   සමසථ් ලංකා ෙදමළ  ජා ක 

මහ සභාව 
1423 යාපනය   සමාජ න ථාපනය සඳහා වන 

සං ධානය 
1424 යාපනය   ප මානාප ඊළා  ලවවා  

 සං ධානය 
1425 යාපනය    රම ය  ය  සත්කාලය 

සහ  රජා ම  යස්ථානය , 
නැෙගන ර ෙල  

1426 ක තර ඒ. . ලව    
1427 ක තර ආන ද ෙක ව    
1428 ක තර අෙන මා ෙ ෙසකර ක තර ස්   සංස්කෘ ක 

කා යාලය 
1429 ක තර නා ක 1   
1430 ක තර නා ක 2   
1431 ක තර නා ක 3   
1432 ක තර නා ක 4   
1433 ක තර නා ක 5   
1434 ක තර නා ක 6   
1435 ක තර ෙබ  ර   රනා  ක තර  එක ව 
1436 ක තර ක ස්   
1437 ක තර  .වාස් ණව ධන   
1438 ක තර රා  යස ක ද වා ම  ෙව  සං ධානය 
1439 ක තර .ඒ. ජයෙසකර   
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1440 ක තර . .එ . ජයව ධන   
1441 ක තර .එ . උභයව ධන   
1442 ක තර .එ . හා    
1443 ක තර ඩැ ස  ර ය මාස ත සක ව  සහ ණය 

ග ෙද  ස  ස ප  
කළමණාකරන ස පකාර සංගමය 

1444 ක තර දයාර න වහලාත     
1445 ක තර දයාවංශ අමර ංග    
1446 ක තර ධ ම  ම  ජයෙසකර   
1447 ක තර ක ෙ    
1448 ක තර ආචා ය පරාෙග ඩ මලවංශ   යාෙ  ප  යා ත 

ඒකාබ ධ සංග සභාව 
1449 ක තර ඊ.  ද වා පාන ර රා  ය ෙසවා ශ් රා ක 

ස ය 
1450 ක තර .ඒ. .ඒ.එ .  රනා    
1451 ක තර .එ . ල ට   
1452 ක තර . න දෙසන    
1453 ක තර ගා  ඉ ල ග ජාව ත එ ස  ෙබ ධ සහ 

ෙප  සමාජ ෙසවා ස ය 
1454 ක තර ගා  ජයල    
1455 ක තර එ .ඩ . දයාර න   
1456 ක තර එ . .  රනා   ස් යා ව ෙ  සංගමය 

ක තර 
1457 ක තර එ .ඩ . ෙ  රදාස්   
1458 ක තර අ .ෙ .  ද වා   
1459 ක තර ඉ  රදාස ෙහ ආර , සර  ණ ලක ක තර ස්  කෙ  උග  

රවැ ය ෙ  සංගමය 
1460 ක තර ෙ . . ෙහමපාල   
1461 ක තර ෙ .ඩ . ෙවදෙ    
1462 ක තර ෙ .එ . . ෙම රෙග ඩ   
1463 ක තර ෙ . .  ෙට    
1464 ක තර ෙ  .අෙශ කා  රනා    
1465 ක තර ෙ . . ලකර න ගැ  කෘ  සං ධානය 
1466 ක තර ෙ  .ෙ . ර න  ෙපෙ රා   
1467 ක තර එ . ෙන ෙය  ස්ස ෙපෙ රා රා  ය ශ් රා ක සංගමය 
1468 ක තර එ . එ .එස් .අ ස්   
1469 ක තර ට  ක තරෙ    
1470 ක තර එ . . මලෙසන   
1471 ක තර එ .එෆ්. ෙම ෙහ ම    
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1472 ක තර එ .     
1473 ක තර එ . . ෙපෙ රා,  .ජය ලක, .එ  .

යනෙ  
ක තර ස්   රජෙ  ශ් රා ක 
ස  සංගමය 

1474 ක තර ම ලා  ෙ .   
1475 ක තර මලෙසන උ ගම ය   
1476 ක තර .ඒ. ෙ ශා  ඉෙ  ර ද වා ම  ෙව  ශ්  ලංකා 
1477 ක තර .ෙ . ෙස මර න   
1478 ක තර .එ .එස්.ෙග ඩ ර   
1479 ක තර ආ .ෙ .එ . රණ ංහ   
1480 ක තර ෆ් ෙක ෙ රා   
1481 ක තර ෙර ෂා   රනා    
1482 ක තර එස්. ජයෙන    
1483 ක තර සර  . රර න   
1484 ක තර සර  මාර ය ස්ස මහජන සාම පදනම 
1485 ක තර .එ . යනෙ  ක තර ස්  කෙ  ශ් රා ක 

ස ය 
1486 ක තර  ය ධ මපාල    
1487 ක තර  ය ණාලංකාර  පා ද වර  රාෙ ය 

ශාසනාර ෂක බල ම ඩලය 
1488 ක තර  ය ෙහ ෙප ළ ව     
1489 ක තර  ය යවල ධ මාන ද    
1490 ක තර  ය ෙත වන යන ද  බස්නා ර පළා  සභාෙ  සාමා ක 
1491 ක තර  ය රාජාංගෙ  ෙ මර න    
1492 ක තර ඩ . යදාස   
1493 ක තර ඩ . . හා  ෙපෙ රා   
1494 ක තර ඩ .එ . . ෙපෙ රා ක තර  ස් යා  සං ධානය 
1495 ක තර ඩ . . ව  ශා ත   
1496 ක තර   ක තර ස්   සමාජ 

සං ධානය 
1497 ක තර   ක තර ස්   ෙ ක  

කා යාලය 
1498 ක තර   රජෙ  ශ් රා ක භ සාධක 

ස ය  )  යාකා   රෙ ශය  - 
පයාගල ම ෙග න බැ ද( 

1499 ක තර   ධශාසන අමා  යාංශය 
1500 ක තර   ස වල ෙබ  ම ඩලය 
1501 මහ වර ඒ. . බැ ව ත   
1502 මහ වර ඒ. .එ .එස්.  රමනායක   
1503 මහ වර ඒ. .එස්.  යංකර   
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1504 මහ වර ඒ. . ය  රණ ංග   
1505 මහ වර ඒ .ජය ංහ   
1506 මහ වර ඒ.ෙ . ජයෙසන   
1507 මහ වර ඒ.එස්.ඩ .    
1508 මහ වර ඒ.ඒ.එ . ෆ ඩා   
1509 මහ වර ඒ.එ . ෆා ස ් උපා ධා  සංගමය 
1510 මහ වර ඒ.එ .ඒ.ආ . අමර ංහ  රජාත  රවාදය සඳහා  

වෘ යෙ ෙ  සංගමය 
1511 මහ වර ඒ.එ .එ . . ෙප ෙග ල, .එ  .

බස්නායක 
  

1512 මහ වර ඒ. වෙර ලගම   
1513 මහ වර අ  සානායක   
1514 මහ වර අ හා  ඒ.ආ .ඒ .හ , .ඩ .අ .එ  .

ජ  
සමාජ ෙසවා සං ධානය 

1515 මහ වර ආන ද ෙක ව    
1516 මහ වර ආන ද එ .  . සානායක මහ වර ස්   රජෙ  

ශ් රා කය ෙ  සංගමය 
1517 මහ වර නා ක   
1518 මහ වර අ ධ ෙ දර   
1519 මහ වර අෙශ ක අර ද  ශ්  ලංකා ම ෙ  සංගමය 
1520 මහ වර අ ල ෙහර    
1521 මහ වර .ඒ. තා   
1522 මහ වර .ෙ .  ෙ ම දර   
1523 මහ වර .ඒ. න ංහ   
1524 මහ වර .ෙ . ජය ස්ස   
1525 මහ වර .ඩ . අෙ ව ධන   
1526 මහ වර  ය බලෙප ණ මලධ ම , .  .

අගලව ෙ ,  .  රස න මාර ංහ, 
ආ .එ .  .ඒකනායක, ලංග ස ප  
වන ංහ,  ය ෙබ රෙල ෙ  ධ මගෙ  

. 

  

1527 මහ වර බ ල ණ ලක ෙ  ජනතා අ  ෙ  
සං ධානය/ජනතා අ වා ක  

ෙ  සං ධානය 
1528 මහ වර ම  ව  ර    
1529 මහ වර . න දෙසන   
1530 මහ වර . . ධ මෙසන   
1531 මහ වර .එස්. . ඒකනායක   
1532 මහ වර . ර ය   
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1533 මහ වර ච පා  රනා  ස ව භසාධනය හරහා  රජා 
ආර ණය සඳහා  මහ වර 
සංගමය 

1534 මහ වර ච  ර ත ධ මෙසන   
1535 මහ වර . .ඒ. ර ංහ   
1536 මහ වර .එ . ර ංහ   
1537 මහ වර .එ . ෙ ර න   
1538 මහ වර . අහංගමආර    
1539 මහ වර . . . ෙද ඩංවල   
1540 මහ වර . . ෙහර  බංඩා   
1541 මහ වර .ෙ .  ස්ස ශ්  ලංකා එ ස   රාම ළධා  

සංගමය 
1542 මහ වර .එ . බ ඩාර   
1543 මහ වර .එ .එස්. සානායක   
1544 මහ වර .එ . . . සානායක   
1545 මහ වර .එස්.  තාරණ   
1546 මහ වර .ඩ . . ෙසනාර න   
1547 මහ වර ෙ  එ ංහ   
1548 මහ වර ඩයස ්ෙ ංහ   
1549 මහ වර ආචා ය  ෛව  යර න   
1550 මහ වර ආචා ය සා  කාද  සමාදාන 
1551 මහ වර ආචා ය එ .එස් .ෙස සා   
1552 මහ වර ආචා ය එස්.අ  .ම දවංශ මහ වර ංහල ෙබ ධ  ෙයෂ්ඨ 

රවැ   යාපාරය 
1553 මහ වර ආචා ය ද  ණෙසකර   
1554 මහ වර ආචා ය . ෙහර , ආචා ය එ  .රාජප ෂ, 

ආචා ය ආ  .  රනා , ආචා ය එස් .
රාජප ෂ 

ෙබ ධ ෛව  යව ෙ  
සංගමය 

1555 මහ වර ආචා ය . .ආ  .ෙෆ ෙසකා   
1556 මහ වර ආචා ය ෛම   රාජප ෂ   
1557 මහ වර ෙර රා  උමාෙ  සමාජ දාන ම කා තා 

ක ක  කා තා ෙපර ණ 
1558 මහ වර ඊ.ඒ. ෙ ංහ   
1559 මහ වර ඊ .ගා  ණව ධන   
1560 මහ වර එ ංහ ගා  සමර ංග   
1561 මහ වර . . න දෙසන   
1562 මහ වර . . පරෙ ශ්වර    
1563 මහ වර . රංජලා   
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1564 මහ වර ගා  ජය ර මහ වර රවැ  ෙපර ණ 
1565 මහ වර ගා  ජය  රම   
1566 මහ වර ගා  ෙලෙග ඩ   
1567 මහ වර ණ ලක න ංහ   
1568 මහ වර එ  .අ  මාර   
1569 මහ වර එ .එ . නවර න බ ඩාර   
1570 මහ වර එ .එ . . . බ ඩාර   
1571 මහ වර එ .එ . ගතපාල   
1572 මහ වර එ . .එ .  ෙ ම    
1573 මහ වර එ .ඩ . අෙ ව ධන   
1574 මහ වර එ . . ෙහ ෙ    
1575 මහ වර එ .එ . ලකර න දානලාෙ    
1576 මහ වර එ .එ . ය මාර හා    
1577 මහ වර එ .එ . ෙහර  ෙ බ ඩාර   
1578 මහ වර එ .එ . එ .  .ෙහර    
1579 මහ වර හ බ  රණ ර ශ් රා කය ෙ  භාර අර දල 
1580 මහ වර අ .එ . අ  කාද    
1581 මහ වර ෙ .එ . ෙහ  ජය ලක   
1582 මහ වර ෙ . . නාර පනාව   
1583 මහ වර ෙ . .එ .එස්. බ ඩාර   
1584 මහ වර ෙ .එස්.එස්. රාජර න   
1585 මහ වර ජා ය මැදෙග ඩ   
1586 මහ වර ජානක ධ ම    
1587 මහ වර ජානක සකල ය    
1588 මහ වර ජයල  හ ංහ   
1589 මහ වර ජය ංහ ෙහ ආර  ජා ක සංව ධන ෙපර ණ 
1590 මහ වර ෙජයපා     
1591 මහ වර ෙ .එ .ආ . ල ංග   
1592 මහ වර ෙ .එ .ෙ . ෙස මර න   
1593 මහ වර ෙ .එ .ආ . අෙ ර න   
1594 මහ වර ෙ . .එ .  ෙ ම ලක   
1595 මහ වර ෙ .ආ .එ . ල ස ප  බ ඩාර   
1596 මහ වර ෙ . .ඥානර න   
1597 මහ වර ෙ . . ලකර න   
1598 මහ වර ෙ . .එ .ඒ. වා, ශ කලා ෙ    
1599 මහ වර ෙ .එ . . . . ජයමා  කැ ල දර   
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1600 මහ වර ෙ .එ . . අෙ ංහ   
1601 මහ වර ෙ .ආ .ඒ.  මහ වර නගර ස්  සංසදය 
1602 මහ වර ෙ . . රාමසා  මහ වර කලා/සා  ය සංගමය 
1603 මහ වර ෙ .ඩ . චා ස් වා   
1604 මහ වර කැ  ජයෙසන   
1605 මහ වර කම  ව ධන   
1606 මහ වර කම    
1607 මහ වර බ ඩාර ක ණානායක   
1608 මහ වර කස්  ව ණ ල   
1609 මහ වර එ .ෙ .එ . ක ණාර න   
1610 මහ වර එ . . ණ ලක   
1611 මහ වර එ .එ .එස්. නා මන   
1612 මහ වර එ . ෙ ෙක    
1613 මහ වර එ . . සමරෙක    
1614 මහ වර එ .එ .එ . ජය ංහ බංඩා   
1615 මහ වර ල  අෙ ංහ   
1616 මහ වර ල  ල ංග   
1617 මහ වර ල තා ජයව ධන   
1618 මහ වර එ . . . . ණ ලක   
1619 මහ වර එ  .රා  ල ෂ්    
1620 මහ වර එ . . ත ල ඔ ෙක ම වැ ෙය - ඔ ෙක ම 

රජව  
1621 මහ වර එ . . තවර ත   
1622 මහ වර එ . . ෙර ෂා  ජා ද ආ යර න   
1623 මහ වර එ .අ . ර    
1624 මහ වර එ .ෙ .අ . ශා    
1625 මහ වර එ .එ . වස ත ෙස ර න   
1626 මහ වර එ .ආ . ජය ලක   
1627 මහ වර මැ  යාගල   
1628 මහ වර මැ  යෙ ෙග ඩ   
1629 මහ වර ම න  රා ංහ    
1630 මහ වර ෙම ෙහ ම  රා  ජා  ය තර  ෙසවා 
1631 මහ වර එ . . ෙත නෙක    
1632 මහ වර එ .ඩ . වස ත මාර ංහ   
1633 මහ වර එ .ආ . . ණව ධන   
1634 මහ වර එ .ඩ .  ද වා   
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1635 මහ වර නාම කා සානායක   
1636 මහ වර ෙනරංජලා වස    
1637 මහ වර ම  ච  ර  ෙහ ආර    
1638 මහ වර ම  රණ ක   
1639 මහ වර . ෙද ළ ල   
1640 මහ වර .එ . ඉ  ර ංහ   
1641 මහ වර  .ෙ . ඉ  ර ංහ   
1642 මහ වර .ෙ . ජය ත මාර   
1643 මහ වර . ෙල ෙ ස්ව  කා තා සහ වන ෙපර ණ 
1644 මහ වර . ංග , එ  .වාමෙ ව , ශා  

 රභා,  
සමාජ සංව ධන ආයතනය /
උඩරට ෙදමළ ම  සහ 
වෘ කය ෙ  ක ඩායම 

1645 මහ වර . . ව  රකාශ , ආ  .නඩරාජා මානව සංව ධන සං ධානය 
1646 මහ වර . . . බ ඩාර   
1647 මහ වර . .එ . ජයල    
1648 මහ වර . හ ෙත ව   
1649 මහ වර .ෙ . ජය ත මාර   
1650 මහ වර .ෙ .එස්. ණ ංහ   
1651 මහ වර .එ .ද ද   
1652 මහ වර .එස්. . ෙපෙ රා   
1653 මහ වර ට  ෙ ංහ   
1654 මහ වර ය  අෙ ෙක    
1655 මහ වර මහාචා ය ධ ක සානායක ස  රදා ක  රා ය ෙෂ  ර 

බල ගැ ෙ   යාපාරය 
1656 මහ වර මහාචා ය .  . රාගම සකල ස ප  කළමනාකරණ 

පදනම 
1657 මහ වර ආ . . ෙහර    
1658 මහ වර ආ .ෙ .ඩ . . ජයව ධන   
1659 මහ වර ආ .එ .අ . ර න  බ ඩාර   
1660 මහ වර ආ .එ .එ . රාජනායක   
1661 මහ වර ආ . නඩරාසා ක ක ව ෙ  සහ වන ස ය 
1662 මහ වර ආ  .පරණතල   
1663 මහ වර ආ . .රානපන   
1664 මහ වර ආ . . අෙ ර න   
1665 මහ වර ආ . . ර න   / ආ . .එස් .ධ මර න   
1666 මහ වර ආ . . ර න    
1667 මහ වර ආ .එ .ෙ . ආ යර න   
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1668 මහ වර ආ . . ල ෂ්ම  ෙ    
1669 මහ වර රාජා උස්වැටෙක යාව ශ්  ලංකා සම සමාජ ප ෂය 
1670 මහ වර රෙ ෂ් න ද මා    
1671 මහ වර ර  අෙ ංහ   
1672 මහ වර ර රා    
1673 මහ වර  ය ස ගම ඥාණර න    
1674 මහ වර න දන මන ංග ය මා   
1675 මහ වර ෙර හා  එස් .බ ඩාර   
1676 මහ වර ව  ප රණ   
1677 මහ වර එස්. ර ව ත, එ .  .ළමාවංශ අ  යයන සහ වෘ කය ෙ  

සංගමය 
1678 මහ වර එස්. . ෙ ෙක    
1679 මහ වර එස්. ෙක ස්තා   
1680 මහ වර එස්. බාකර    
1681 මහ වර එස්.එ .එස්.ෙ . ෙ ර න   
1682 මහ වර එස්. න ද   රනා    
1683 මහ වර එස් .උඩෙගදර   
1684 මහ වර එස්.ඒ. .එස්. මාරර න   
1685 මහ වර එස්. යනෙ  ශ්  ලංකා මා  ය අ  යාපන 

ප ෙ ෂණ සහ සංව ධන පදනම 
1686 මහ වර එස්. යනාර    
1687 මහ වර එස්.එ . ණ ලක බංඩා   
1688 මහ වර එස්.එ . .එස්. . ෙසර ංහ   
1689 මහ වර එස්.එ . ..සර  ෙ ර න   
1690 මහ වර ස මා හ සා කා තා බල ගැ ෙ  හා 

සංව ධන සංසදය 
1691 මහ වර සර  ෙපෙ රා   
1692 මහ වර තා එඩ ව    
1693 මහ වර ෙසන නානාය කාර   
1694 මහ වර ස ත ඉ ක ම දවංශ   
1695 මහ වර . . ර ංහ   
1696 මහ වර .එ . අෙ ර න බංඩා   
1697 මහ වර .ඩ .අ .එ . ජ    
1698 මහ වර . . ෙග ඩ   
1699 මහ වර . . ෙ ෙක    
1700 මහ වර .අ . ක ණාර න   
1701 මහ වර .එ .ඒ. ච  ර ලක   
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1702 මහ වර උපා  ඒකනායක   
1703 මහ වර  ය ග ෙ  ධ මර න    
1704 මහ වර  ය ම  ධ ම    
1705 මහ වර  ය තලකඩ ර නසාර    
1706 මහ වර ඩ .එ . ආන ද වග ංහ   
1707 මහ වර ඩ .එ . ෙ ර න   
1708 මහ වර ඩ .එස් .ද වා මහ වර මානව ක  

කා යාලය 
1709 මහ වර ඩ .ඒ .ද වා   
1710 මහ වර ඩ .එ .එ . ෙසනාර න බංඩා   
1711 මහ වර ඩ .ෙ . ධ මෙසන  රාමරා  ය  රා ය සංව ධන 

ක සලය 
1712 මහ වර ඩ .එ . ආන ද වන ංහ   
1713 මහ වර ඩ .එ .ඒ. . ක ෙදගම   
1714 මහ වර ඩ .එ . ච  ර ය   
1715 මහ වර ඩ .එ .එ . . ෙ ෙක    
1716 මහ වර ඩ .එ . ෙහමශ ්  ෙ දර   
1717 මහ වර ඩ .එ .එ . . රං  සාමකා  සහ වනය සඳහා  

ජනතා එක ව 
1718 මහ වර ඩ . . ගමෙ    
1719 මහ වර ඩ .එ . . ජයව ධන බංඩා   
1720 මහ වර ව . .එස්. .එස්. තාරණ   
1721 මහ වර ව .ඩ . . ධ ම    
1722 කෑග ල ඒ. ස ගරා  උමාද ශ    
1723 කෑග ල ඒ.ඒ.එ . ෙපෙ රා    
1724 කෑග ල ඒ.එ .එ . . අලහෙක    
1725 කෑග ල ඒ.එ . ස  යන ද    
1726 කෑග ල ඒ. . . බ ඩාර   
1727 කෑග ල ඒ.ඩ . ම  ආ යර න   
1728 කෑග ල නා ක 1   
1729 කෑග ල නා ක 2   
1730 කෑග ල නා ක 3   
1731 කෑග ල නා ක 4   
1732 කෑග ල නා ක 5   
1733 කෑග ල නා ක 6   
1734 කෑග ල නා ක 7   
1735 කෑග ල නා ක 8   
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1736 කෑග ල අ න වා   
1737 කෑග ල . . ෙ ව ධන   
1738 කෑග ල  .අෙන මා ෙ ර න   
1739 කෑග ල .එ . ර නායක   
1740 කෑග ල .එ .එස්. .එස්. ද තක   
1741 කෑග ල .ආ . ර නායක   
1742 කෑග ල ර කන කා තා සං  රම ක ෙසවා 

ම  යස්ථානය 
1743 කෑග ල තක . ණදාස දහස් ෙග  ෙපර ණ 
1744 කෑග ල  රණ ලක ශ්  ලංකා ෙග  සංගමය 
1745 කෑග ල .එස්.ෙ . රණ ංහ   
1746 කෑග ල . . ණෙසකර දැ ගම ජයල ක ද  රාම 

සංව ධන ස ය 
1747 කෑග ල . . ල ෂ්ම  ෙසන   
1748 කෑග ල .එ . හැ ය    
1749 කෑග ල .එ . සර  අමර ංග   
1750 කෑග ල .එ .ෙ . . . සානායක   
1751 කෑග ල .එ .  රම ංහ   
1752 කෑග ල .ආ . යෙසන වල   
1753 කෑග ල . . ණෙසකර  රාම සංව ධන ක ව 
1754 කෑග ල ධ ම  භ ංහ   
1755 කෑග ල ෙද  ෙජ ශ  ම ක  න ර   
1756 කෑග ල ඊ.එ . ණ ලක   
1757 කෑග ල ඊ. . . ෙපෙ රා   
1758 කෑග ල ඊ.ඩ .ඒ. . ව ධන   
1759 කෑග ල ඊශ්වර ෙ ංහ   
1760 කෑග ල .ඒ. ව ෙද ය   
1761 කෑග ල .එ .ආ .ඩ . ෙ ෙසකර   
1762 කෑග ල .ආ . ධ මෙසන   
1763 කෑග ල එ . මන ර ජය ස්ස   
1764 කෑග ල එ . .එ .ෙ .  රම ංහ කෑග ල ධ ආබා ත ව ෙ  

සංගමය 
1765 කෑග ල එ .එ . .එ . අෙ නායක   
1766 කෑග ල එ .ආ .  රපාල   
1767 කෑග ල එ . .එ . .  රම ංහ   
1768 කෑග ල අ .ඒ. ම  දයා , ෙ . . .  . ණදාස   
1769 කෑග ල අ .එ . ඉෙ ෂා ම පා  බ ඩාර   
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1770 කෑග ල ෙ . . ෙ ර න බංඩා කෘ ක ම අමා  යාංශය 
1771 කෑග ල ජය ප   රමර න   
1772 කෑග ල ජයර න ස්   
1773 කෑග ල ෙ . මෙහෂ්වර    
1774 කෑග ල ෙ .ඒ. ඇ ලව ත මැ ෙ    
1775 කෑග ල ෙ . . ම ද ලා  කැ ල   
1776 කෑග ල ෙ . . ෙසනාර න   
1777 කෑග ල ෙ .එ . . ල ංග   
1778 කෑග ල ෙ . .එස්. . ජයෙසන   
1779 කෑග ල ෙ .එස්. . මාර ංහ   
1780 කෑග ල ෙ . .ඊ. . . ෙපෙ රා   
1781 කෑග ල ක ද  ෙ    
1782 කෑග ල කස්  ගල ප    
1783 කෑග ල ස්  රෙ ෂ් කනගරා    
1784 කෑග ල එ . . සර  ප රණ   
1785 කෑග ල එ  .ආන ද ආ යර න   
1786 කෑග ල එ  .අ ණ  .ජය ස්ස   
1787 කෑග ල එ . . . හඳ ර   
1788 කෑග ල එ .එ .එ . ම    
1789 කෑග ල එ . . . ප රණ   
1790 කෑග ල එ . . ජය ංහ   
1791 කෑග ල එ . . ලකර න   
1792 කෑග ල එ . .එ .එස්. යට ර   
1793 කෑග ල එ .එ .එ . අස්හා    
1794 කෑග ල එ .එ . ෙම ෙහ ම  ල    
1795 කෑග ල එ .එ . මලෙසන   
1796 කෑග ල එ .එස්. අ  ෙස    
1797 කෑග ල එ .එස්.එ . ස  ශ්  ලංකා සමාජ භසාධන 

කට  සංව ධන ක ව 
1798 කෑග ල එ .එස්.ඒ. ස    
1799 කෑග ල එ .එස්.එ . ස    
1800 කෑග ල ෙ ජ  ලංකා ණ ංහ   
1801 කෑග ල න ංහ ආර ෙ   රසා  ස ව 

න ංහ 
  

1802 කෑග ල එ . ණෙසන   
1803 කෑග ල ම  ජය ංහ   
1804 කෑග ල . . ශා ත  ෙ ම ලක   
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1805 කෑග ල .ඒ.ෙ . ෙ    
1806 කෑග ල  . යනෙ    
1807 කෑග ල  .න දන .  රම ංහ   
1808 කෑග ල . පරෙ ශ්වර    
1809 කෑග ල . . ඉ ක බ ඩාර   
1810 කෑග ල . .එස්. ච  ර මාර    
1811 කෑග ල . .එස්. ච  ර මාර    
1812 කෑග ල .එ . යවංශ   
1813 කෑග ල .ෙ .එ . . ෙපර ෙ    
1814 කෑග ල  . යනෙ    
1815 කෑග ල .එ . ෙ ක ෙ    
1816 කෑග ල පරශ  ෙසනානායක   
1817 කෑග ල  ෙ මලතා  . හ ර    
1818 කෑග ල මහාචා ය .එස්.අෙ  රම   
1819 කෑග ල ආ . . බ ෙ යක   
1820 කෑග ල ආ  .රාජ ර  යා   
1821 කෑග ල ආ . ර  යා   
1822 කෑග ල ආ . .ඉෂ ක සම  මා    
1823 කෑග ල ආ . .එ . තරංග ර ෙද ය   
1824 කෑග ල ආ . .  ෙ ම ලක ආබා තව ෙ  ව ශ  

සං ධානය 
1825 කෑග ල ආ . . ෙසනානායක   
1826 කෑග ල  ය ම ඩාවල  ෙස භන    
1827 කෑග ල එස්.ආ . ධ මෙසන   
1828 කෑග ල එස්.එස්.ඒ. ද වා   
1829 කෑග ල එස්. කා දාස්   
1830 කෑග ල එස්. . ඇ ත    ෙස  ය ත ණ පදනම 
1831 කෑග ල එස්. ෙසනර  " ය" කා තා ස ය 
1832 කෑග ල එස්.ඒ. ආන ද ජයර න   
1833 කෑග ල එස්.ඒ. .එ .ෙ . සමරෙසන   
1834 කෑග ල එස් .අම  අ ණ  ය   
1835 කෑග ල එස්. . අරෙදගම   
1836 කෑග ල එස්. . ච  රදාස   
1837 කෑග ල එස්.එ . .ඒ. වා   
1838 කෑග ල එස්. . ල ෂ්  ය මාර    
1839 කෑග ල සමර ංහ මාරෙ  ක ණාෙසන   
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1840 කෑග ල ස ගරා  උමාද ශ  ශ්  ගෙ ෂා ෙදමළ මහා  යාලය 
1841 කෑග ල සර  න දරාජ ග ල    
1842 කෑග ල ෙසන රාජප ෂ ෙ ශමාමක  රග  ජනතා 

ෙපර ණ 
1843 කෑග ල .ඒ. මාම  මැ ෙ    
1844 කෑග ල .එ .එ .එ . ෙත නෙක    
1845 කෑග ල . . ජය ංහ ගලතර මහා  යාලය, ගලතර 
1846 කෑග ල උමාද ශ  ස ගරා    
1847 කෑග ල උෙ  ර ෙ ර න   
1848 කෑග ල  .ෙකෙන  ෙර හන ෙපෙ රා   
1849 කෑග ල  ය වැ හැ ෙ  ආ යවංශාලංකාර    
1850 කෑග ල ඩ . . ණර න   
1851 කෑග ල ඩ .ඒ. ආන ද මාර   
1852 කෑග ල ඩ .එ .  ය ත ය ලක   
1853 කෑග ල ඩ .එ . සම  ණර  ජානක බ ඩාර   
1854 කෑග ල ඩ .එ . .ෙ . ර ය   
1855 කෑග ල ඩ . . ෙස ම  ර ර   
1856 කෑග ල ඩ .  ලකර න   
1857 කෑග ල ඩ .ඩ .ආ .ඩ . .  . ෙ ෙක    
1858 කෑග ල ස  තෙද ය   
1859 කෑග ල ව .ඒ.   ය ත   
1860 කෑග ල ව . ක ණා ලක   
1861 කෑග ල   සාම  සංගමය කෑග ල 

ස්  කය 
1862 ෙන ය ඒ .ස  ය    
1863 ෙන ය ඒ. ව මාර  භාර ර   රාම සංව ධන 

ස ය 
1864 ෙන ය ඒ.ෙ . ඥාන    
1865 ෙන ය ඒ. ස  යාන ද    
1866 ෙන ය ආ ග  රාසර න    
1867 ෙන ය අලගර න  ස  ය    
1868 ෙන ය අමර ංහ  ෙ ස්වර    
1869 ෙන ය ආන ද ව  රාල    
1870 ෙන ය නා ක 1   
1871 ෙන ය නා ක 2   
1872 ෙන ය නා ක 3   
1873 ෙන ය අ ෙර  ර ප  වැ  ස ය වනග  - 

උ ර ර  
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1874 ෙන ය අ ලා පල  ජය මා   රාම සංව ධන ස ය ජය  
නග  

1875 ෙන ය ෙ ලා ද   රාම සංව ධන ස ය නග  
- උ ර 

1876 ෙන ය අ නාචල  ෙ ස්වර    
1877 ෙන ය . ට  ෙල ගනාද    
1878 ෙන ය ආචා ය ක දසා  ෙල ග  ෙ ය ෛව  ය  යාලය 
1879 ෙන ය ඊ.  යා, ෙ  .  ස්, ආ  .ෙය ගරා , ඊ .

මලරා  
කා තා  යාකා  ජාලය 

1880 ෙන ය එ ව  ෆ් ස ් නායග  ජා ම  යස්ථානය 
1881 ෙන ය ගෙ ෂ  ක නදාස  අ න ර   රාම සංව ධන 

ස ය 
1882 ෙන ය ශ් කා ත   රාම සංව ධන ස ය  - 

උලව  
1883 ෙන ය අ  .අෙශ  මා    
1884 ෙන ය ෙජ  ත ගරා   රාම සංව ධන ස ය 
1885 ෙන ය ක රෙ  භාෂ්  ආර ෂක ක ඩායම 
1886 ෙන ය කනග යා මාෙක    
1887 ෙන ය ක ත  ග   රම ය    
1888 ෙන ය ක මා ක    
1889 ෙන ය ක ප යා ෙජය මා    
1890 ෙන ය ක ෙ  ච  ර මා   රාම සංව ධන ස ය 
1891 ෙන ය න ෙල  නරාසා රවැ  ක ව  - ෙන ය 
1892 ෙන ය එ  .ර  කා තා  රාම සංව ධන ස ය 
1893 ෙන ය එ . වෙම ග , ඊ . ද ශ  ඉරණම  ෙග  සංසදය  - 

ෙන ය 
1894 ෙන ය මා ක  වපාල    
1895 ෙන ය ම ක  ෆ ් ස්  රාම සංව ධන ස ය 
1896 ෙන ය ග යා රම බ    
1897 ෙන ය ෙ  ච  ර මා    
1898 ෙන ය ත යා ජයනාද    
1899 ෙන ය රාෙස ර    
1900 ෙන ය නා නා  න යා  රජා ම  යස්ථානය  - ඹ ල  
1901 ෙන ය නාරායන ෙල  ෙ ලා ධ    
1902 ෙන ය . ධ ම ල ංහ  ෙග  සං ධානය 
1903 ෙන ය පල යා  ෙ පාද    
1904 ෙන ය පරමනාද  මාර ංහ    
1905 ෙන ය පරරාජ ංහ  ස දර    
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1906 ෙන ය පයාගල පැ ෙ  ඇස්ට  වා   
1907 ෙන ය ෙප මා  ගෙ ෂ    
1908 ෙන ය ෙප න බල  ල ෂ් කා ත    
1909 ෙන ය ෙප න යා  රම ය    
1910 ෙන ය ෙප ෙර  කා තෙ    
1911 ෙන ය  ය ෙස ල යා ෙර ර න    
1912 ෙන ය එස්. අල ල    
1913 ෙන ය එස්. ජය  රභා ජාලය 
1914 ෙන ය එස්. මාක    
1915 ෙන ය එස්. ර ස්වර    
1916 ෙන ය එස්. ෙප ෙර    
1917 ෙන ය එස්. ෂ්පරාසා   
1918 ෙන ය එස්. වෙ ෂ්වර   රාම සංව ධන ස ය 
1919 ෙන ය එස්. ව යා ඉයනා   රජා ම  යස්ථානය 
1920 ෙන ය එස්. ෙ  නාගප වා  ම  යම 
1921 ෙන ය එස්.  යාගරාසා   
1922 ෙන ය ස ෙ ව  මලරාජා   
1923 ෙන ය ස කලා ර  රරාජා  රාම ෙසවක කා යාලය  - 

මා තරාස ්
1924 ෙන ය ස  ය ව  ෙප ෙර    
1925 ෙන ය ය  ෙර හ    
1926 ෙන ය ෙස වනායග  ෙස වන ද   රාම සංව ධන ස ය මායව  

- ද ණ 
1927 ෙන ය ශ්  ද ශ  ක   ජකව ෙ  සංගමය 
1928 ෙන ය ගරාසා වනායග    
1929 ෙන ය ර බල  ෙච ව   රාම සංව ධන ස ය 
1930 ෙන ය වරාසා උදයරා    
1931 ෙන ය . ෙෂ ම    
1932 ෙන ය . ව බ    
1933 ෙන ය . ධ මාන ද ව    
1934 ෙන ය . ජයශංක    
1935 ෙන ය ත  පලා ෙෂක රාස ංහ ෙස ප    
1936 ෙන ය ධනපාල  ෙ ද   රාම සංව ධන ස ය 
1937 ෙන ය ෙච ව   රභාකර    
1938 ෙන ය . ඉරා ෙල  ෙන  ෙදමළ සංගමය 
1939 ෙන ය .  ෂ්ණෙ  කා තා  රාම සංව ධන ස ය - 

උෙම යා ර  
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1940 ෙන ය . න ෙ ස්වර    
1941 ෙන ය  ය ග  ෙ ල ත    
1942 ෙන ය ව ර  එ මෙල ෙල    
1943 ෙන ය ෙ සා  රාම ංග  ඉ ය ස භවය ස ත ෙදමළ 

සංව ධන ම ඩලය - නැෙගන ර 
1944 ෙන ය නයාග  ත ගෙ ලා ධ    
1945 ෙන ය   උ  පළා  කා තා සං ධානය 
1946 ෙන ය   සමාජ සංව ධන සං ධානය 
1947 ණැගල ඒ. .සජහා    
1948 ණැගල ඒ.එ .එ .එස්.අ ෙ ර න   
1949 ණැගල ඒ.ෙ .එස්. සානායක   
1950 ණැගල ඒ.එ . ෙ  රා ර නායක උ  නැෙගන ර ංහල අ  

සංගමය 
1951 ණැගල ඒ.අ . ෙර ෂ    
1952 ණැගල ඒ.ෙ . .අර දන   
1953 ණැගල ඒ.ෙ .එ . .ඒ.ප තා ෙග ඩ   
1954 ණැගල ඒ.එ . ස්    
1955 ණැගල ඒ.නවර න   
1956 ණැගල  ය අල ෙ  ඥා ණ ර    
1957 ණැගල නා ක   
1958 ණැගල නා ක   
1959 ණැගල අෙස ක රං    
1960 ණැගල ආ පාල ෙහර    
1961 ණැගල .ෙ .  රමනායක   
1962 ණැගල .එ .එස්.බාල ය   
1963 ණැගල .එ . .ධ මෙසන   
1964 ණැගල ච ද ෙහ ආර    
1965 ණැගල ච න  ණර න   
1966 ණැගල . .රාජප ෂ   
1967 ණැගල . .ජයව ධන ගම  රාෙ ය ෙ ක  

කා යාලය 
1968 ණැගල .එ .අ  රසා    
1969 ණැගල .එ . . . සානායක   
1970 ණැගල .එ . .බ ඩාර   
1971 ණැගල .එ . .එ .ෙ . සානායක   
1972 ණැගල .ආ .ජය ලක වයඹ සංව ධන සංගමය 
1973 ණැගල . .රාජප ෂ   
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1974 ණැගල කා හා   ෙග    
1975 ණැගල ඊ. .ෙ . ල මල   
1976 ණැගල ඊ.එ .ඒකනායක   
1977 ණැගල ඊ. .ෙ . ල මල   
1978 ණැගල ඊ.එ . . .ඒකනායක   
1979 ණැගල ඊ.එ .ආ .එ .බ ඩාර මානව ක  ෙක සම, 

ණෑගල 
1980 ණැගල ඊ.එ .ඩ .ඒකනායක   
1981 ණැගල     ෙපෙ රා   
1982 ණැගල . ලව    
1983 ණැගල .මහ මාර   
1984 ණැගල .එස්.ගලෙගදර රසාර සංව ධන පදනම 
1985 ණැගල ගා  ඉලංගර න   
1986 ණැගල ඥාණ ර සානායක   
1987 ණැගල එ . බර න   
1988 ණැගල එ .ඒ. ලකර න   
1989 ණැගල එ . .ඒකනායක   
1990 ණැගල එ . .ආ .වග තල   
1991 ණැගල එ .ෙ .එ .මෙන  මාර, 

.එ .ආ . ර මාර 
  

1992 ණැගල එ .එ .ධනපාල ෙහර    
1993 ණැගල එ .එ .ක ණාර න   
1994 ණැගල එ .ඒ .එ .බ ඩාර   
1995 ණැගල එ .එ .ෙ .ර න  ෙහර    
1996 ණැගල එ . .එ .දමය    
1997 ණැගල එ . රා   ෙ ම    
1998 ණැගල ෙහමර න රාජප ෂ   
1999 ණැගල ෙහම  ෙ ශ  ය   
2000 ණැගල අ .එ .දයා ආ යව    
2001 ණැගල අ .එ . .රාජ    
2002 ණැගල අ .එ .ෙ . .ෙසනාර න   
2003 ණැගල අ .එ .ආ . .ෙක ෙහ ඹකඩවල   
2004 ණැගල ෙ .ඒ. ජය වා   
2005 ණැගල ෙ . යන ෙ    
2006 ණැගල ෙ .ඒ.බ ල බ සාර ෙග ඩෙගදර   
2007 ණැගල ෙ . .උ ව   
2008 ණැගල ෙ .එ .ඊ.අ . සානායක   
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2009 ණැගල ෙ .එ .ජය තා ප ම    
2010 ණැගල ෙ .එ . .ජයව ධන   
2011 ණැගල ජය තා යනෙ   ංහල ජා ක ෙපර ණ 
2012 ණැගල ජය ංහ  ෙ මර න සාමය සදහා වන මා  යෙ  
2013 ණැගල නදාස ජය ර   
2014 ණැගල ෙ .එ .අමරෙසන   
2015 ණැගල ෙ . . .එ . ඇ ල   
2016 ණැගල කම  ශ්ශංක ව  සංවාද සංසදය 
2017 ණැගල  ෙසන   
2018 ණැගල එ .ඒ. .එ .එ .න   සෙහ දර වෙ  මා  ය සමාජය 
2019 ණැගල එ . . .ද එස්. ලර න   
2020 ණැගල එ .එ .එ .  ශා ත   
2021 ණැගල එ .ඩ .එස්.දයාර න   
2022 ණැගල එ .එ .සල    
2023 ණැගල එ . ෂ්පාන ද   
2024 ණැගල එ .අ .ෆස    
2025 ණැගල එ .ෙ .ෙ .මාපා   
2026 ණැගල එ .එ . වා   
2027 ණැගල එ . .ෙස ම    
2028 ණැගල  සම කා   
2029 ණැගල එ . .ආ යදාස නවර න   
2030 ණැගල එ . . ලකර න   
2031 ණැගල එ .එස්. ෙ ෙක    
2032 ණැගල . . ණ ලක   
2033 ණැගල .එස්.පනාෙග ඩ   
2034 ණැගල පරා  රම ර ෙද    
2035 ණැගල ෙප  ඒකනායක   
2036 ණැගල මා  ෙහර    
2037 ණැගල  ර  ෙස ලංගආර    
2038 ණැගල  ෙ මා  ඒකනායක   
2039 ණැගල ආ .ඒ.ෙ .රණ ංහ   
2040 ණැගල ආ . .ඩයස ්ච  රර න   
2041 ණැගල ආ . .ෙහ ආර    
2042 ණැගල ආ . .ෙ .ෙ .රාජප ෂ   
2043 ණැගල ආ .ෙ .එ .එ . .ෙ .නවර න   
2044 ණැගල ආ .එ .  ෙ ම    
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2045 ණැගල ආ .එ .අ ර  ර   
2046 ණැගල ආ .එ .අ ර  ර   
2047 ණැගල ආ .එ .ජයෙසකර   
2048 ණැගල ආ .එ . . .ර නායක   
2049 ණැගල ආ .එ . . .ර නායක   
2050 ණැගල ආ .එ .ෙ .ඒ.පරා  රම   
2051 ණැගල ආ .එ .ක ණාර න   
2052 ණැගල ආ .එ .එ . .ක ණා ලක   
2053 ණැගල ආ .එ .  ර නායක   
2054 ණැගල ආ .එ .ව .ර නායක   
2055 ණැගල ආ . .ක ණාර න   
2056 ණැගල  ය ද වර ර නසාර    
2057 ණැගල  ය පෙ  ලරතන    
2058 ණැගල  ය .ඒ.උපර න    
2059 ණැගල  ය රාගම ගතාන ද    
2060 ණැගල එස්.ඒ.එ .ඒ.ෙසනානායක   
2061 ණැගල එස්.ඒ.න දෙ ව   
2062 ණැගල එස්. . ෙ ෙක    
2063 ණැගල එස්. .ඒකනායක   
2064 ණැගල එස්. . . රර න   
2065 ණැගල එස්. . . රර න   
2066 ණැගල එස්.එ .ඒ. .මංචනායක   
2067 ණැගල එස්.එ .ෙ . .ෙසෙන ර න   
2068 ණැගල එස්. .ආ .එස්.ක ණාර න   
2069 ණැගල සැ ස  ණ ලක   
2070 ණැගල ශා  ක ණාර න  ශ්ව  යාලය 
2071 ණැගල ෙස ම  ෙ ශ  ය   
2072 ණැගල කා ෙපෙ රා   
2073 ණැගල  ර ංහ   
2074 ණැගල .එ .ජ  ලා    
2075 ණැගල .එ .දයා ආ යව  කා තා සංව ධන පදනම 
2076 ණැගල ස්ස ජයව ධන   
2077 ණැගල .ෙ . .මැ ක    
2078 ණැගල .එ .    
2079 ණැගල උ  දසනායක ශ්  ලංකා කම ර ෙ  

පදනම 
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2080 ණැගල ඩ .ඒ. ෙ ය අ හා    
2081 ණැගල ඩ .ජය ත මල ය   
2082 ණැගල ඩ . ව  ෂ්ප මාර   
2083 ණැගල ඩ .ඒ.එ   රම ංහ   
2084 ණැගල ඩ .ඒ. ෙ ය අ හා    
2085 ණැගල ඩ .ච  රදාස   
2086 ණැගල ඩ . .ජයව ධන   
2087 ණැගල ඩ . .මං ල රං   රනා    
2088 ණැගල  ඩ . .ඩ .වන ංහ   
2089 ණැගල ඩ .එ . ෙ ෙක  බ ඩා   
2090 ණැගල ඩ .එ .ශා ලක   
2091 ණැගල ඩ .එ .ගයා  ඉ  ර  වාසල   
2092 ණැගල ඩ .එ . ෙසන   
2093 ණැගල ඩ .ආ .ඩ .ආ .වැ ය   
2094 ණැගල ඩ . .එ .එ .එ . මාර   
2095 ණැගල ව තා ර නායක   
2096 ණැගල   අල ව වැ  බල ම ඩලය 
2097 ණැගල   සමස්ත ලංකා ආ ෙ ද 

ෛව  යව ෙ  සංගමය, 
ණෑගල 

2098 ණැගල   සමස්ත ලංකා ස ෙප ළ 
 යාපා ක ෙ   සංගමය 

2099 ණැගල   ෙ වසරණ සංව ධන 
ම  යස්ථානය 

2100 ණැගල   ණෑගල ස්   ශ්  ලංකා 
ප පාලන ෙසවා ලධා ෙ  
සංගමය 

2101 ණැගල   සංගමය 
2102 ණැගල   හදකවය 
2103 ම නාරම     
2104 ම නාරම ඒ.එ . ෂා    
2105 ම නාරම ඒ.ම කා   
2106 ම නාරම ඒ.ෙමෙඩ ස  ෙපෙ රා   
2107 ම නාරම ඒ.එ .ෙම ෙහ ම    
2108 ම නාරම ඒ.ඒ.ත ස ්   
2109 ම නාරම ඒ.ෙක ස ක    
2110 ම නාරම ඒ.එ . ෂා    
2111 ම නාරම ඒ.ම කා   
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2112 ම නාරම ඒ.ප යත  ප රා    
2113 ම නාරම ඒ.ඒ.ත ස ්   
2114 ම නාරම ඒ.ෙ .එස්.ලැ බ    
2115 ම නාරම ඒ.එ .ෙසබස් ය    
2116 ම නාරම ඒ.එ . කාමා    
2117 ම නාරම ඒ.එ .එෆ.සාජා   
2118 ම නාරම අ හා  එ .එස්.අල    
2119 ම නාරම ඇ ත    
2120 ම නාරම  ර  නසා    
2121 ම නාරම .ව නාය    
2122 ම නාරම ඒ මැ ෙව  ෙප රා    
2123 ම නාරම එෆ්.ආ .ර ලා   
2124 ම නාරම එෆ්.  රතාබ    
2125 ම නාරම එෆ්.රාය  ෙස ෙස    
2126 ම නාරම ගණප ෙල  ෙස වරා    
2127 ම නාරම ඉස්ම  ෙම ෙහ ම  නා   
2128 ම නාරම ෙ . මලා   
2129 ම නාරම ෙ .ෙ ව මා    
2130 ම නාරම ෙ .ෙ    
2131 ම නාරම ෙ .නඩරාජා   
2132 ම නාරම ෙ .ෙ ව මා    
2133 ම නාරම කනප ෙල  ෙස වරා    
2134 ම නාරම ක ද යා ව මා    
2135 ම නාරම ක ප යා, රාමසා , ජයස ර  නයකා   ජලය වර 

ස පාකාර ස ය 
2136 ම නාරම ෙකෙන  ෙජ ශ  ස්   
2137 ම නාරම ශා ත , එ . ශා ත  ම නාරම කා තා සංව ධන 

පදනම 
2138 ම නාරම ස් පයස්ඥානද    
2139 ම නාරම එ .ඒ. .ෂා  හ    
2140 ම නාරම එ .  යන ද  ස්   
2141 ම නාරම එ .ෙ තාසරස    
2142 ම නාරම එ .එස්.මහ    
2143 ම නාරම එ .ඒ.ඒ.ෆ    
2144 ම නාරම එ .ප නාද  ස ්   
2145 ම නාරම එ .ඒ. .ෂා  හ    
2146 ම නාරම මඩ  ෙම  ෙම ෙහම  අ    
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2147 ම නාරම මහ  ශා ත    
2148 ම නාරම ම ක  කාද    
2149 ම නාරම ම යග  නාස්   
2150 ම නාරම ම ක   යද ශ    
2151 ම නාරම රාමසා  ජය මා    
2152 ම නාරම ග  කා  අ ලා   
2153 ම නාරම  ර    
2154 ම නාරම ය  ක දසා    
2155 ම නාරම ය  ක දසා    
2156 ම නාරම එ .එ .ඉස්    
2157 ම නාරම එ .ඉ තා    
2158 ම නාරම න ණ ංග  පාංජ ය මා   
2159 ම නාරම න  අ    
2160 ම නාරම .එ .ක  පහ  ශ ය එක ව 
2161 ම නාරම .එ . බ  රහම    
2162 ම නාරම .ඒ.ඇ ත  මා    
2163 ම නාරම .ෙ ෙක    
2164 ම නාරම .එ . හෙල ෙ    
2165 ම නාරම ප නහස් සන ය දර    
2166 ම නාරම  රතාබ   ස්   
2167 ම නාරම රාමච  ර  ඉ  ර බ    
2168 ම නාරම එස්.ෙ    
2169 ම නාරම එස්.ෙ . ශා    
2170 ම නාරම එස්.එ .ආ ෆ ්   
2171 ම නාරම එස්.රාස ංග    
2172 ම නාරම එස්. ෙස නාග    
2173 ම නාරම එස්.හ    
2174 ම නාරම එස්. ෙජ  ෙස වර න    
2175 ම නාරම එස්. ස් රාසා   
2176 ම නාරම එස්.එස්.  රනා    
2177 ම නාරම එස්.ෙව ක ෙක    
2178 ම නාරම එස්. . ශා ත  කා තා  යාකා  ජාලය 
2179 ම නාරම එස්.එ .ඉ  ර    
2180 ම නාරම ස දනෙය සදාස    
2181 ම නාරම ස ද  ජන ව    
2182 ම නාරම ෙසබමාල  කල ක    
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2183 ම නාරම ෙසබස් යාලයා  ෙ ස් ෙ දාස    
2184 ම නාරම ෙස ල පා ෙය   රඥද    
2185 ම නාරම තා  ජන ප    
2186 ම නාරම බනා  උ  ෙද    
2187 ම නාරම ස ම  කෲස්   
2188 ම නාරම න ප  සගලයා ෙල    
2189 ම නාරම ය මා    
2190 ම නාරම ෙස ෙල    
2191 ම නාරම සයා  ට  ඩයස්   
2192 ම නාරම . . ත ෙර    
2193 ම නාරම .අෙස ක    
2194 ම නාරම .  රකෘ    
2195 ම නාරම . ංග බ    
2196 ම නාරම . . න ෙර    
2197 ම නාරම  ලානාද  ෙව  ෙච    
2198 ම නාරම  යාගරාජා පංජව න    
2199 ම නාරම ෙත මස ්ෙක සා  ෙය    
2200 ම නාරම උ හානාද  ෂ ්යා ද    
2201 ම නාරම .එස්. වකාර   රජා ක සං ධාන 

ස ෙ ලනය 
2202 ම නාරම . වඥාන    
2203 ම නාරම ර  ක න යා   
2204 ම නාරම නා ත  පපාකාර    
2205 ම නාරම ව .  ස්කා   
2206 ම නාරම ව . ෙක සා  ලාස්   
2207 ම නාරම ෙය ෙග  ර  ෙජන රා   
2208 ම නාරම   ම නාරම ස්   කා තා 

සංසදය 
2209 මාතෙ  ඒ. .ආ .අමර    
2210 මාතෙ  ඒ.එ .එ .ජව    
2211 මාතෙ  ඒ.ආ . මලර න බ ඩා ජාතා මහා  යාලෙ  12 සහ 13 

වසර  
2212 මාතෙ  ඒ.ව . ෙසන   
2213 මාතෙ  එ. .ජය ංහ   
2214 මාතෙ  ඒ.එ . ල ංග අ කා    
2215 මාතෙ  ඒ. . මලතා   
2216 මාතෙ  ඒ. .රං  අමර    
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2217 මාතෙ  ඒ.එ .එ . තා  මාතෙ  ස්   ස්  ප  
ස ෙ ලනය 

2218 මාතෙ  ඒ. ෙ .අ ගම   
2219 මාතෙ  ඒ.ෙ . . ව ධන   
2220 මාතෙ  ඒ.ආ . මලර න බ ඩා   
2221 මාතෙ  ඒ.ඩ .ඒ.ර    
2222 මාතෙ  ඒ.ඩ .එර ෙග ල   
2223 මාතෙ  අ හා  එ .එ . තා  මාතෙ  ස්   මස්  

ස ෙ ලනය 
2224 මාතෙ  ඇල  උෙ ෙසකර   
2225 මාතෙ  නා ක 1   
2226 මාතෙ  නා ක 2   
2227 මාතෙ  නා ක 3   
2228 මාතෙ  නා ක 4   
2229 මාතෙ  අ ධ ර    
2230 මාතෙ  . . .ඩ .සම ත ධ මෙසන   
2231 මාතෙ  . .ඒ. ල ගම   
2232 මාතෙ  .එස්. ෙ ර න   
2233 මාතෙ   ය බ ඩාරෙප ල ර නෙජ     
2234 මාතෙ  .එ .ච  රෙසකර   
2235 මාතෙ  ච පක ෙ ර න   
2236 මාතෙ  ච න අෙස ක  රනා    
2237 මාතෙ   ප ෙලෙගදර   
2238 මාතෙ  .ඒ.අ .එස්.ද වා   
2239 මාතෙ  . .තල ෙ    
2240 මාතෙ  .එ . . . සානායක   
2241 මාතෙ  .එ .ඒ. .න දාව   රා ය සංව ධන සංගමය 
2242 මාතෙ  .එ . .ෙහමලතා   
2243 මාතෙ  .ඩ .ඒ. . සානායක   
2244 මාතෙ   .ව .ෙර  ෙසනාර න   
2245 මාතෙ   ය ෙ ව ෙ  තාන ද    
2246 මාතෙ   ය ෙද ඹෙවල ශ්  යදස්     
2247 මාතෙ  අචා ය ඩ .ආ ය ංහ   
2248 මාතෙ  ආචා ය .එස් .ද වා   
2249 මාතෙ  ආචා ය අ හා  ඒ.එ .අ  අ ස ් මාතෙ  ස්   මානව ක  

සං ධානය 
2250 මාතෙ   ය ආචා ය ඉනාම ෙ  න දරතන    
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2251 මාතෙ  ඊ.එ . . .ඒ.එ ංහ   
2252 මාතෙ  ඊ.එ .උ  මාර   
2253 මාතෙ  එඒ. . ෙ . .ඔස්මා  ධ ම  ජයෙසකර   
2254 මාතෙ  ඊ.එ .අ  මාර   
2255 මාතෙ  ඊ.එ . .ජ  මාර ංහ   
2256 මාතෙ  ඊ.එ .ර බ ඩා   
2257 මාතෙ  ඊ.ඩ . . යෙසන   
2258 මාතෙ  . .ර නපාල රණ ංහ   
2259 මාතෙ  .ඩ . ල දර   
2260 මාතෙ  . .ර නපාල වන ංහ සමා  කලා ප සංව ධන 

පදනම 
2261 මාතෙ  .ෙසෙන ර න බ ඩා   
2262 මාතෙ  . . ණෙසකර   
2263 මාතෙ  . .එ .න ද  ශ ් යාලතා   
2264 මාතෙ  .  ෙග ඩ යැ ද   
2265 මාතෙ  .ඩ .එ . .ඒ. වා   
2266 මාතෙ  ගා  ෙද  ස ෙ  ම  සමර ර   
2267 මාතෙ  එ .ඒ.ෙසනාර න   
2268 මාතෙ  එ .එ . . .හ ෙග ඩ   
2269 මාතෙ  එ . .එ . ද වා  ශ්  පරා  රම මහා  යාලෙ  

හ ප  
2270 මාතෙ  එ . .ඒ. පාන ද ඇ ෙලෙප ල   
2271 මාතෙ  එ .එ .ෙ . .ධ මව ධන   
2272 මාතෙ  එ .ඒ.ෙසනාර න   
2273 මාතෙ  එ . .ඒ. පාන ද ඇ ෙලෙප ල   
2274 මාතෙ  එ .එ . . .ෙහර    
2275 මාතෙ  එ .එ .ක ණාර න   
2276 මාතෙ  එ .ෙ ය   ෙ ම ලක   
2277 මාතෙ  අ .එ . සා    
2278 මාතෙ  අ . .රණ ංහ   
2279 මාතෙ  ෙ .එස්.ෙ .ෙපෙ රා   
2280 මාතෙ  ෙ . .ධ මර න   
2281 මාතෙ  ෙ .එ . . . ජයව ධන   
2282 මාතෙ  ජය  රමලාෙ  ණදාස ජය  රම   
2283 මාතෙ  නදාස නාම  ආර    
2284 මාතෙ  ෙ .ඒ.අ ල ස  මාර ංහ   
2285 මාතෙ  ෙ . .රණ ංහ   
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2286 මාතෙ  ෙ . . ෙ ර න   
2287 මාතෙ  ෙ .එ . .ඉ ර   
2288 මාතෙ  ෙ .එ .එස්.ජයර න   
2289 මාතෙ  ෙ .ඩ .ෙස ම    
2290 මාතෙ  ෙ .ඒ. ලාව    
2291 මාතෙ  ෙ . .ඉ  රව    
2292 මාතෙ  ෙ .එ . . .ක ණාර න   
2293 මාතෙ  ෙ .ඒ. .එස්.බ නා    
2294 මාතෙ  ෙ . .එස්. ණව ධන   
2295 මාතෙ  ෙ . .සමරෙක    
2296 මාතෙ  ක  ෙම  සහ    
2297 මාතෙ  එ . .ආ . .ශ් යම ත රණ ංහ   
2298 මාතෙ  ල ගල ශ්ශංක ෙක ණාර ර ද   
2299 මාතෙ  එ .ඒ.ෙසනාර න   
2300 මාතෙ  එ . .ඒ. පාන ද ඇ ෙලෙප ල   
2301 මාතෙ  එ .එ .ධනපාල   
2302 මාතෙ  එ .එස්.එස්.එ .ක ණාර න බ ඩා   
2303 මාතෙ  එ .ඒ.ක ණාව    
2304 මාතෙ  එ . . ශා ත ණෙසන   
2305 මාතෙ  එ . .බ ඩාර   
2306 මාතෙ  ම කා මා , එ .ඩ .ශ ් මා ම කා  මාතෙ  ස්   ස  ස්   

කා තා සෙහ දර වය 
2307 මාතෙ  එ . .ශ් යාලතා   
2308 මාතෙ  එ .ෙ සවරා    
2309 මාතෙ  එ .එ .මහෙස  අමර ංහ   
2310 මාතෙ  එ .එ .ෙ . .ධ මව ධන   
2311 මාතෙ  එ .එ .මහෙස  අමර ංහ   
2312 මාතෙ  එ .ආ . . රෙක  බ ඩා   
2313 මාතෙ  එ .ෙස ම ලක   
2314 මාතෙ  ම වාන  ෙ සවරාජා   
2315 මාතෙ  ම ද අෙ ණව ධන   
2316 මාතෙ  මංගල ෙසෙන ර න   
2317 මාතෙ  එ . .ෙ .ධ මර න   
2318 මාතෙ  එ .  රශා  ද වා   
2319 මාතෙ  එ .එ .ෙසෙන ර න බ ඩා   
2320 මාතෙ  එ .  රශා  ද වා   
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2321 මාතෙ  නා  සමරෙක    
2322 මාතෙ  න දන උ  මාර   
2323 මාතෙ  මලා කා රර න   
2324 මාතෙ  ෙන බ  එ .අ  රා    
2325 මාතෙ  .එ . .අෙශ කා ප    
2326 මාතෙ  .ඒ.  රමාර    
2327 මාතෙ  . .ජනක සානායක   
2328 මාතෙ  ප මා ම කා ඇ ෙලෙප ල   
2329 මාතෙ  ප ෙලෙද ය ෙගදර ම  ච  ර     
2330 මාතෙ  ප ෙලෙගදර ෙස මදාස   
2331 මාතෙ  ආ . .එස්.එස්.ඒකනායක   
2332 මාතෙ  ආ .එ .ආ . .ර නායක   
2333 මාතෙ  ආ .ෙ .ජයෙසකර   
2334 මාතෙ  ආ .එ .සර  ර නායක   
2335 මාතෙ  ආ .ඩ . .මැ ෙ  රාමනායක   
2336 මාතෙ  ආ .ෙ රගම   
2337 මාතෙ  ආ .ඒ.ශාම  ඉම කා රාජ ය   
2338 මාතෙ  ආ .ඊ.එ .ඒ. .ඒකනායක   
2339 මාතෙ  ආ .එ .නවර න බ ඩා   
2340 මාතෙ  ආ .එ .එ .නයනා දමය    
2341 මාතෙ  ආ .එස්.ගා    
2342 මාතෙ  රණ ර බ ඩා   
2343 මාතෙ  රංජ  පෙහවෙ     
2344 මාතෙ  රෙ  රාළලාෙ  ද ශ  ජග  බ ඩර   
2345 මාතෙ   ය බ ග ෙ  ච  ර නායක    
2346 මාතෙ  එස්. .ගා  සානායක   
2347 මාතෙ  එස්.ෙ .ස  යා   
2348 මාතෙ  එස්.ෙ . මා    
2349 මාතෙ  එස්.එ .එ .ෙහවනායක   
2350 මාතෙ  එස්.රාමනාද  වැ  වෘ ය ස  එක  

ම  යස්ථානය 
2351 මාතෙ  එස්.රා මා    
2352 මාතෙ  එස්.ඒ.වස තා නා    
2353 මාතෙ  එස්.එ . මා    
2354 මාතෙ  එස්. .ශ් යාව    
2355 මාතෙ  එස්. ර න   
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2356 මාතෙ  ෙසනා ර ඇ ව ත ණර න   
2357 මාතෙ  ෙසනර  ෙ රගම   
2358 මාතෙ  ශා කා අ ෙක ව   
2359 මාතෙ  ෙස මර න හරස්ගම   
2360 මාතෙ  .එ .එ . . ණ ංහ   
2361 මාතෙ  .ඒ.ෙහමච  ර   
2362 මාතෙ  . .ර නායක   
2363 මාතෙ  . . මාරෙසන   
2364 මාතෙ  වැවෙගදර   
2365 මාතෙ   ය .ෙස මරතන    
2366 මාතෙ  දාෙනෙගදර හ ම  ඉ ෙර ස් 

ප ලහ් 
  

2367 මාතෙ  ඩ .එ . රෙක  බ ඩා   
2368 මාතෙ  ඩ . .ඒ.ව ණ ල ය   
2369 මාතෙ  ඩ . මල  ආ ය ංහ   
2370 මාතෙ  ඩ . . හා  ජයව ධන   
2371 මාතෙ  ඩ .එ .ධ මර න බ ඩා   
2372 මාතෙ  ඩ .එ .එ . .රං   සහ වනය සදහා  ජනතා එක ව 
2373 මාතෙ  ඩ .ඒ. . රා    
2374 මාතෙ   ඩ .එ .එ . කා  මාර ංහ ජාතා බා කා මහා  යාලය, 

මාතෙ  
2375 මාතෙ  ඩ .එ . .ව ණ ල ය   
2376 මාතෙ  ඩ . . . ලංග ව   
2377 මාතෙ  ඩ .ඩ . .  ෙ මදාස   
2378 මාතෙ  ග  වටගල ජනාන ද    
2379 මාතෙ  ර  වැවෙගදර   
2380 මාතෙ  ව .ගා  දයාර න තලගහෙග ඩ   
2381 මාතෙ  ව .එ .ආ . .යසර න   
2382 මාතෙ    මාතෙ  ස්   මහෙ ක  

කා යාලය 
2383 මාතෙ    ය කා තා එක ව 
2384 මාතර ඒ.ඒ.උදාර ම ත   
2385 මාතර ඒ.ෙ . ෙම ෙහ ම    
2386 මාතර ඒ. ෙ . ෙ .ආ ය ලක   
2387 මාතර ඒ. .ආ යෙසන   
2388 මාතර ඒ. . ෙහමර න   
2389 මාතර අ  ජනරංජන ණ ංහ   
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2390 මාතර අ හා  එ .එස්.එ .ම    
2391 මාතර අමර  ය ගම   
2392 මාතර නා ක 1   
2393 මාතර නා ක 2   
2394 මාතර නා ක 3   
2395 මාතර නා ක 4   
2396 මාතර නා ක 5   
2397 මාතර අ ර ආ යවංශ ෙ ව ධන ෙද වර 
2398 මාතර .එ .ර   ය ත   
2399 මාතර .එ .  රංග   
2400 මාතර .රණ ංහ   
2401 මාතර .ර නායක   
2402 මාතර .එස්.රං ත   
2403 මාතර බ ල මලදයාර න   
2404 මාතර .එ .ස   ය ත   
2405 මාතර ක ප රණ   
2406 මාතර .ආන ද ප හවඩන   
2407 මාතර .ෙ .ක  න කා    
2408 මාතර .එස්.එ .මානෙ    
2409 මාතර .එස්.ම ෙග ඩ   
2410 මාතර දයාන ද ම ෙග ඩ   
2411 මාතර ආචා ය ෙහ ට  සානායක   
2412 මාතර ආචා ය ෙර හණ ස්න ය   
2413 මාතර ආචා ය ජාතා ර ංහ   
2414 මාතර ආචා ය ඩ . .ආ .ව ණ ල ය   
2415 මාතර  වස ත ප හවඩන   
2416 මාතර ද ෙ ංහ   
2417 මාතර ඊ.ඩ .ච  ර    
2418 මාතර එෆ්. .ජග  රංජන   
2419 මාතර .එ . ව ධන   
2420 මාතර . .ධනව ධන   
2421 මාතර .එස්.ඩ .ද    
2422 මාතර .එස්.ඩ .ද  සණස ස ය 
2423 මාතර . ර    
2424 මාතර එ .ඩ . ල ෂ ආන ද   
2425 මාතර එ  .ද වා   
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2426 මාතර එ .අ .ක ණා ලක   
2427 මාතර එ .ෙ .අ ණ ස ප    
2428 මාතර එ .ෙ . . ද   
2429 මාතර එ .ෙ .එස්.ද වා   
2430 මාතර එ . .උ  ෙර ෂා    
2431 මාතර එ .ආ .ෙ . ස්   
2432 මාතර එ .ඩ .ජය ත   
2433 මාතර එ .ක ල ෙස මර න ද වා   
2434 මාතර එ .එස්. ෙ පාල   
2435 මාතර එ .එස්. ෙ පාල   
2436 මාතර හැ ස් සා    
2437 මාතර අ .එ .ච  ර මාර   
2438 මාතර අ .එ .ලයන    
2439 මාතර අ .ල   රම ංග   
2440 මාතර අ . .අ ලා  රස න මාර   
2441 මාතර ෙ  භ ංහ   
2442 මාතර ඉ කා උ තා ෙහවානායක   
2443 මාතර ෙ .එ . . ප    
2444 මාතර ෙ .ආ . ෙ ව ධන   
2445 මාතර ජග  රංෙග ඩෙ    
2446 මාතර ජය ස්ස ල ංග වලා රවැ  ක ව 
2447 මාතර ෙ .ඒ.ෙහම    
2448 මාතර ෙ . .  .සමරනායක   
2449 මාතර ෙ . .  .දසනායක   
2450 මාතර ෙ .එ .එ .එ . ෙක ෂ  යා   
2451 මාතර ෙ .එ .එ .  යද ශන   
2452 මාතර ෙ  .ක ණාර න   
2453 මාතර ෙ  .ෙක ව    
2454 මාතර ෙ  .එ  .එරංග ල මා    
2455 මාතර ෙ  .රාම ංහ   
2456 මාතර ෙ  . රෙසකර   
2457 මාතර ක ෂා ෙග  ෙහ ෙහවා   
2458 මාතර කැ  ෙබ මාන   
2459 මාතර සලක නානාය කාර   
2460 මාතර එ .  .ආ යපාල   
2461 මාතර ෙලෆ් න  ක න  අෙශ ක අලස ්   
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2462 මාතර යන ආර ෙ  ජයර න   
2463 මාතර එ .ඒ .එ  .අනාස ්   
2464 මාතර එ .ඒ .එ  .ෙ ෂ්   
2465 මාතර එ .  .වස ත ම කාර න   
2466 මාතර එ .  .ඉෙන  අෙර ෂ   
2467 මාතර එ .  .එ  .ල ෂා  ල ංග   
2468 මාතර එ  .එ  .ඒ .ර    
2469 මාතර එ  .එ . අ   ෙස    
2470 මාතර එ  .අ  .ෙම ෙහ ම    
2471 මාතර එ .ෙ . .එස්. මං ලා    
2472 මාතර එ .එ .එස් . යනා    
2473 මාතර එ  .එ  .ඉ යාස් ව හා  අ  යාපන ම  යසථ්ානය 
2474 මාතර එ  .එ  . ලාර න   
2475 මාතර එ .එ .එ .  ම කා    
2476 මාතර එ  .  . මලදාස   
2477 මාතර එ . .එ  .චාමස්   
2478 මාතර එ . .එ  .මවා    
2479 මාතර ය ෙස සානායක .  .මායාදාස මාතර ස්    ශ් රා ක සංග  

ස ය 
2480 මාතර එ  .ඒ .සාරංග ස ප   යද ශන   
2481 මාතර එ  .  . මල    
2482 මාතර එ  .  .  .සඳ  ෙම ස ්   
2483 මාතර එ  .ඒ .සර    
2484 මාතර එ .  .අෙ ණව ධන   
2485 මාතර ට  ංහ   
2486 මාතර මලදාස ෙ ය   
2487 මාතර ශා   . ං ෙහවා   
2488 මාතර ශා ත දානප රන   
2489 මාතර  .දහනායක   
2490 මාතර .ෙ .  . මල ය   
2491 මාතර එ .  . ලාංජ    යද ශ    
2492 මාතර  .ප ග ංහ එක  ෙග  සං ධානය 
2493 මාතර  .ස  යපාල   
2494 මාතර  .ඩ .  ත ජා ම කා    
2495 මාතර පා ත ෙග ඩගමෙ    
2496 මාතර ප ගල ගමෙ  ගා  ශා ත   
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2497 මාතර ආ  .අ   ය ත   
2498 මාතර ආ  . .  . ව ධන   
2499 මාතර ආ  .එෆ් . හාරා සඳ ව    
2500 මාතර ආ  .ෙ  .ගා    
2501 මාතර ආ .එස්.ෙ .එ . ණව ධන   
2502 මාතර ආ .එ  .බ තාරන   
2503 මාතර රශ්  ෂා  ර ංහ   
2504 මාතර ග  .එස්.ෙ  .ෙහර  ය මා   
2505 මාතර  ය   රනසාෙග ඩ මල     
2506 මාතර ෙර හා  ප ම ලක   
2507 මාතර යා ය කල ආර    
2508 මාතර එස් .ඒ .  රෙම දය මන ෙ    
2509 මාතර එස් .ෙ  .ක ණාර න   
2510 මාතර එස් .ක ඩ    
2511 මාතර එස්.  . ර  රස න   
2512 මාතර පාල රණවක කංකාන ෙ    
2513 මාතර ර ම ෙ  ර මාෙත ට ශ්ව ෙ  රය 
2514 මාතර ෙස මදාස ක දෙ    
2515 මාතර භාෂ් නානාය කාර   
2516 මාතර ෙ දා ඊ ල ංග   
2517 මාතර තා රාජප ෂ   
2518 මාතර .එ  .ජ තා ල ත   
2519 මාතර ලකා රෙක   ල සමාජෙසවා සංගමය 
2520 මාතර උපෙසන ඒ යනෙ    
2521 මාතර උ  ශා ත   
2522 මාතර උ  ප ලර න   
2523 මාතර ඩ . . . ඉ  ර    
2524 මාතර ඩ  .ශා    
2525 මාතර ඩ  .  රෙම දය ජය    
2526 මාතර ය  ව ආර    
2527 මාතර මලෙසන   
2528 මාතර මලවංශ ගමෙ    
2529 මාතර   සදා  සංගමය 
2530 ෙම නරාගල ඒ. එ  . රංග මෙන  ෙසෙන ර න උදාව  රාම සංව ධන සභාව 
2531 ෙම නරාගල නා ක   
2532 ෙම නරාගල අ ර  රම ංහ   
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2533 ෙම නරාගල .එස් .ප ම ල ය ෙම නරාගල ස්   ෙ ක  
කා යාලය 

2534 ෙම නරාගල  .එ  . ව ධන තල  රජා ෙසනා පදනම 
2535 ෙම නරාගල .එ .  .බ ඩාර   
2536 ෙම නරාගල .එ  .ධනපාල   
2537 ෙම නරාගල .එ .ජයව ධන   
2538 ෙම නරාගල ෙද පෙ  ෙද  ජග   යලා    
2539 ෙම නරාගල  .  රමනායක   
2540 ෙම නරාගල  .ධනෙසකර   
2541 ෙම නරාගල එ . එ  .න ද මාර ෙ ර න බ ඩාර   
2542 ෙම නරාගල එ  .එ  . ර ංහ   
2543 ෙම නරාගල ජාන  ෙහමමාලා කා තා බල ම ඩලය 
2544 ෙම නරාගල ෙ  .එ  .ශා  ක ණාදාස  රජා ස ප  ආර ෂණ 

ම  යස්ථානය 
2545 ෙම නරාගල ෙ  .එ  .ආ යර න   
2546 ෙම නරාගල ෙ .ඒ. ෙ ෙසන සහ එ  .එ  . ණර න   
2547 ෙම නරාගල ෙ  .එ  .ආ යදාස   
2548 ෙම නරාගල ෙ  .එ  .ජය දර   
2549 ෙම නරාගල ෙ .එ .ෙ .  බ ඩාර ලංකා  සමාගම, ෙසවනගල 
2550 ෙම නරාගල කම  මාර කැ ලාන ද   
2551 ෙම නරාගල ක දසා  මාරෙ  සභාප  ශ   රජා ල 

සං ධානය 
2552 ෙම නරාගල  ටාෙව රටරාල   
2553 ෙම නරාගල එ  . පෙසන   
2554 ෙම නරාගල එ .ඒ .උදය මාර   
2555 ෙම නරාගල එ .එ .එස්.ඒ.  රනා  සහ රං  

ණව ධන 
  

2556 ෙම නරාගල එ  .ෙ  . නෙසන   
2557 ෙම නරාගල මෙන හර   ර  මහජන  ක ව 
2558 ෙම නරාගල එ .  . ර මාර   
2559 ෙම නරාගල  .ෙග ලරාමන  ෙම නරාගල ජනතා සංව ධන 

සංගමය 
2560 ෙම නරාගල . .එ .එ . ල ංග   
2561 ෙම නරාගල ආ .එ  .  අසංක   
2562 ෙම නරාගල ආ  එ  . ය බ ඩාර   
2563 ෙම නරාගල ආ  .  .ක ණාර න   
2564 ෙම නරාගල ආ  .ඩ .ප මා ලකලතා   
2565 ෙම නරාගල ර  ර  රම ංහ   
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2566 ෙම නරාගල ර   රම ංහ   
2567 ෙම නරාගල ග  ර  ෙපෙ රා ය මා   
2568 ෙම නරාගල ග   .ෙක ස්තා ය මා   
2569 ෙම නරාගල ග  නා මන නාලක   
2570 ෙම නරාගල  ය   බලනා ෙ   මන ස්ථ ර   
2571 ෙම නරාගල එස් .ඒ .ධ ක ල ෂ්ම  සමර ව  රජා ස ප  ආර ෂණ 

ම  යස්ථානය 
2572 ෙම නරාගල එස් .ඒ .ශා  සමර ර   
2573 ෙම නරාගල  ව ලා ඇ ෙත    
2574 ෙම නරාගල මන  ණ ලක ෙම නරාගල ස්   ව ප  

කලාෙ ෙ  සංගමය 
2575 ෙම නරාගල න ද ර නායක මහජන සභාව සහ ජා ක 

සංව ධන ෙපර ණ 
2576 ෙම නරාගල . .එ . ලව ,         ආ .ඒ. තා 

මා  
  

2577 ෙම නරාගල . . මාව ,  ආ .  .  ෙ මලතා   
2578 ෙම නරාගල .ෙ .එ  .බ ල   
2579 ෙම නරාගල ඩ .ඒ.ආ .ෙ . මාර  රජා ස ප  ආර ෂණ 

ම  යස්ථානය 
2580 ෙම නරාගල ඩ  .එ  .ධ මෙසන   
2581 ෙම නරාගල ඩ .එ . . ක ණාර න   
2582 ෙම නරාගල ඩ .එ .ජයෙසකර   
2583 ෙම නරාගල .ඒ.එ .  . මලර න එස්.ඕ.එස්. ලමා ග මානය, ශ්  

ලංකාව 
2584 ෙම නරාගල ඩ  .එස් .ෙපෙ රා   
2585 ෙම නරාගල   ම ල ෙ වාෙ ගම ලස්ථානය 
2586 ල  ඒ .ත නයාග    
2587 ල  අ.ආ ග  ෙල    
2588 ල  අ යා ෙ  ක ද යා   
2589 ල  අ ෙත ෙල  කා ත ල    
2590 ල  ඇ ත  ෙජයනාත  ට  ඉල ෙ ය    
2591 ල  අ  ත ල ංහ   
2592 ල  ආ ග  වපාල  ස් ව    
2593 ල  බාල ංහ  නවර න  රවැ  අ වා ක  සංසදය 
2594 ල  ච  ර  සර  සානායක   
2595 ල  ෙච න යා ච  රෙසකර   රා ය සංව ධන සමාජය 
2596 ල  නරාස ෙල ෙ ස්වර    
2597 ල  නත  රාජා   



287 
 

2598 ල  ඊ . බා ර   
2599 ල   රනා  අ ස් අමලදාස ්   
2600 ල  ඥානදාස්  රසා    
2601 ල  ගෙ ෂ් ෙල ත    
2602 ල  ණ ංහ    
2603 ල  අ  .ඥාණප ෙල    
2604 ල  අ  . දර ෙල    
2605 ල  ෙ .ඒ.එ  .ජයෙක  වැ ඔය රජෙ  ශ් රා කය ෙ  

භසාධන සංගමය 
2606 ල  ෙ  .යෙස දර    
2607 ල  ජය ෙල  යෙස දර ,  ෙය ෙ ෂ්වර  

ෙන ජ  
ව  සංව ධන සභාව 

2608 ල  ජයනාද  ෙය ගනාද    
2609 ල  වකා ය  ෙ සකා    
2610 ල  ෙජග ස්වර   ජයල ෂ්    
2611 ල  ෙජය මා  කලා    
2612 ල  ෙ  .අර ද  යාවෙල  නැෙගන ර  රජා 

ම  යස්ථානය 
2613 ල  ෙ  .ජනෙ  ෙජය    
2614 ල  ෙ  .කමෙ ෂ් මා  නා   රජා වර සංගමය 
2615 ල  ෙ  .කනග ංග    
2616 ල  ෙ  .ෙක දරාජා   
2617 ල  ෙ  . ප    
2618 ල  ෙ  .රාජ මා  යාවෙල  ද ණ  රජා 

ම  යස්ථානය 
2619 ල  ෙ  .තරමර න    
2620 ල  ෙ  .පා  යදර    
2621 ල  කා ෙ  ණ ංහ    
2622 ල  කනකෙබ  ෙත ර    
2623 ල  කනක යා ෙල  මාමෙල   රජා සංව ධන සමාජය 
2624 ල  ක න යා තවරාසා ව  සංව ධන සභාව 
2625 ල  ක ත යා ෙක තරාජා   
2626 ල  ක ත ප  නාෙ තර    
2627 ල  කාන  අ තා   
2628 ල  ක ත යා නවර නරාසා   
2629 ල  මාරසා    
2630 ල  ල රා ආන ද නඩරාජා   
2631 ල  එ  .අ තාන ත ව    
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2632 ල  එ .  .තා ල ඔ ෙක ම වැ ෙය  - ඔ ෙක ම 
රජව  

2633 ල  එ .  එ ස්    
2634 ල  මා ක  අ  ර න    
2635 ල  මෙහ  ර  කමලා   
2636 ල  මාකා  ෙස වරාසා   
2637 ල  මතවාන  ෙක මෙ ශ්ව  මාත  සංව ධන සමාජය, 

පා ය ල  
2638 ල  මාතවරාසා   
2639 ල  ම  ප නාද    
2640 ල  එ . වන ද    
2641 ල  නාග ංග  වරාජා   
2642 ල  නාග ංග  ත ග ංග    
2643 ල  නගර න  තවරාසා ෙග  සං ධානය 
2644 ල  නාම වය  ව මා    
2645 ල  .  අලගරාසා   
2646 ල   .ආන ද මා   රා ය සංව ධන සමාජය, 

ව ල  
2647 ල  .ෙල    
2648 ල   .රං   රනා    
2649 ල  ෙප මා  පවලරා    
2650 ල  ෙප න යා ෙක ෙ ස්වර    
2651 ල  ෙප න යා ආන ද මා    
2652 ල  ෙප න බල  සා ය    
2653 ල  ආ  .ෙර ස    
2654 ල  ආ .  . මා    
2655 ල  රාජෙසකර  භව    
2656 ල  රා කර  ෙජය දා   
2657 ල  රාම ංග  න ෙ ෂ්වර    
2658 ල  රාමසා  ආ ග    
2659 ල  රෙ ෂ් මා  තා   
2660 ල  ර නරාස ඇ ට   ඩලස්   
2661 ල  ඒ .ඒ .ර    
2662 ල  එස් .බාබ    
2663 ල  එස් .බාල  රම ය    
2664 ල  එස් .ඊශ්වරනාද    
2665 ල  එස් .කමෙ ශ්ව    
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2666 ල  එස් .ක ණා    
2667 ල  එස් .    
2668 ල  එස් .පරමාන ද    
2669 ල  එස් . ෂ්පමල    
2670 ල  එස් .ස දර ලා   
2671 ල  එස් .සරස්ව    
2672 ල  එස් .ෙස ව මා    
2673 ල  එස් .තවරාසා   
2674 ල  එස් .වතාන මා    
2675 ල  එස් .ඒ .ඒ .ර    
2676 ල  ෂ ගනාද  තවම ෙ    
2677 ල  සරවන  නාගර න    
2678 ල  ස දර  මා    
2679 ල  ෙස ල යා ර යා   
2680 ල  ෙස ව   ඉ දසා    
2681 ල  ෙස වච  ර  නාෙ ස්ව    
2682 ල  ංගරෙ  බා  මාෙම ෙල  - 02,  රා ය 

කා තා සංව ධන සංගමය 
2683 ල  ව  ණර න    
2684 ල  වෙල ගනාද  ෙස ර    
2685 ල  වනාද  ව ප    
2686 ල  වනාද   වතාස   රා ය සංව ධන සමාජය, 

නම ල  
2687 ල  ස දර  මා  කා තා කට  සංසදය 
2688 ල  ශ් දස  සරස්ව    
2689 ල  භාකර  වාලම    
2690 ල   රම ය  තංගවා ෙ    
2691 ල   රම ය  ධ මදාස   
2692 ල   රම ය  ෂ ගරාසා   
2693 ල   රම ය  ෙජයනායග  මාෙම ෙල  වැ  සමාජය 
2694 ල   රම ය  ෙස ව මා    
2695 ල   .ෙක ම    
2696 ල   .ශ් මා    
2697 ල   . ජයශංක  නයාග   ඩා සමාජය 
2698 ල  තවා  රාජර න    
2699 ල  තයනාද  තා   
2700 ල  ෙ වරාසා තයාල    
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2701 ල  ෙර රාජා ෙජ ෙ ෂ්වර    
2702 ල  ෙර සා  තංගරාසා   
2703 ල  උ  ර ම ය  පරමනාත    
2704 ල   .අ ෙත  ෙල    
2705 ල   .ෙජගනාද    
2706 ල   .කලලරා    
2707 ල   .රාසර න    
2708 ල   . ෙර ංහ  ෙග  සමාජය 
2709 ල   .ෙය ග ංග    
2710 ල   .රාසර න    
2711 ල  වාෙ  ක ණා    
2712 ල  රකා  රාජර න    
2713 ල  ෙ ලා ද ෙල  බාල  ර ය    
2714 ල  ෙ ෂ්වර  ෙජගද ෙල    
2715 ල  ශ්ව ංග  ෙය ග ංග    
2716 ල  ෙය ගනාද  මල    
2717 ල    අමරාවන ස් කා තා සංගමය 
2718 ල    යවෙර  නැෙගන ර 

 රා ය සංව ධන සමාජය 
2719 ල    සංග  සං ධානය 
2720 ල    ව  සංව ධන සංසදය 
2721 ල    කා තා ෙය තෙය  
2722 වරඑ ය ඒ. ෙ ව  ය    
2723 වරඑ ය ඒ.  නව    
2724 වරඑ ය ඒ. ජයවා    
2725 වරඑ ය ඒ .ෙල ර ස්   
2726 වරඑ ය ඒ .රෙ ෂ්   
2727 වරඑ ය ඒ. ර වා ෙල    
2728 වරඑ ය ඒ. ස ධනා    
2729 වරඑ ය ඒ. ස  ය ල    
2730 වරඑ ය ඒ. ෙස වරා    
2731 වරඑ ය ඒ. ෙස වරාජ  මානව සංව ධන සංගමය 
2732 වරඑ ය ඒ. ජා නා යමා  ක රට කා තා 

සං ධානය 
2733 වරඑ ය ඒ. ක දසා    
2734 වරඑ ය ඒ .එ . ඇ ත    
2735 වරඑ ය ඒ .ආ . අ ෙස ව    
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2736 වරඑ ය නා ක   
2737 වරඑ ය නා ක   
2738 වරඑ ය .එ . ෙම ෙහ ම  ර    
2739 වරඑ ය . ස්වා    
2740 වරඑ ය බ නා  ලසරාස ්   
2741 වරඑ ය . .එස්. ෙසෙන ර න   
2742 වරඑ ය දස ංග  ග යා   
2743 වරඑ ය ධ මරාජා සෙර ජා   
2744 වරඑ ය ආචා ය පරම ංහ  ක න    
2745 වරඑ ය ඊ .අ තා   
2746 වරඑ ය එෆ් .රාජ    
2747 වරඑ ය එ .ෙ . ආන ද මාර ශ්  ලංකා ක ක  සංව ධන 

සංගමය 
2748 වරඑ ය එ .ෙ . ක ණාර න   
2749 වරඑ ය අ . .එ . ආද    
2750 වරඑ ය ෙ . ච  ර මා    
2751 වරඑ ය ෙ  .මා  ෙජ ෆ    
2752 වරඑ ය ෙ  .ෙම ෂා   
2753 වරඑ ය ෙ . ත ෙස    
2754 වරඑ ය ෙ . . අභය ණෙසකර   
2755 වරඑ ය ෙජයරා  මා    
2756 වරඑ ය ෙ  .ච  ර මා , ෙ .ආන ද  ෂ්න  (අ   එෆ් එ  ( 
2757 වරඑ ය ෙ  .අ ජා   
2758 වරඑ ය ෙ . . . ක ෙව ෙග ඩ   
2759 වරඑ ය ෙ  .ද ශ    
2760 වරඑ ය ෙ . ෙජය මා    
2761 වරඑ ය ෙ . කමලනාද    
2762 වරඑ ය ෙ . ෙක මලෙ    
2763 වරඑ ය ෙ  .ෙසක  එස් .ස ස් මා    
2764 වරඑ ය ෙ . ෙස වරාජ    
2765 වරඑ ය ෙ  . තා න ද    
2766 වරඑ ය ෙ .ඒ.ඊ. රාම ංග  ෙ ෙශ දය ම ඩලය 
2767 වරඑ ය ෙ  .එ . නවර න    
2768 වරඑ ය ක ප    
2769 වරඑ ය ෙක යාකෙල    
2770 වරඑ ය එ  .එ . යනෙ    
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2771 වරඑ ය එ .ෙප න යාරාජා   
2772 වරඑ ය එ . ෙ රා    
2773 වරඑ ය එ . ෙජ තාම    
2774 වරඑ ය එ .  මා ක    
2775 වරඑ ය එ .එ .එ . ය    
2776 වරඑ ය එ . මා  අෙන  ෙතෙ සා වැ  ස ය 
2777 වරඑ ය එ  .එස්. ස ණරාජා   
2778 වරඑ ය එ .ආ .කලා    
2779 වරඑ ය එ  . කමලාෙ    
2780 වරඑ ය එ .තවාෙස    
2781 වරඑ ය එ . ෙ රා   
2782 වරඑ ය එ . ර දර    
2783 වරඑ ය  .ෙ ඛලා ෙ    
2784 වරඑ ය  .රෙ ෂ්   
2785 වරඑ ය  .ෂ ක    
2786 වරඑ ය  .කමල ශ්    
2787 වරඑ ය . මා යාදාස් ක රට  යාකා ෙ  සංගමය 
2788 වරඑ ය .  ර භාකර    
2789 වරඑ ය . රාෙ  ර    
2790 වරඑ ය  . ටා   
2791 වරඑ ය .එ . නාලක ං ෙහවා   
2792 වරඑ ය . මා යාදාස්   
2793 වරඑ ය  .ෙම හා   ර ය    
2794 වරඑ ය  .ශ කලා   
2795 වරඑ ය  යද ශ    
2796 වරඑ ය ආ .  ය  ර සා    
2797 වරඑ ය ආ .  යා ෙස බනා   
2798 වරඑ ය ආ . ආ හායා   
2799 වරඑ ය ආ  .ඇනෙල    
2800 වරඑ ය ආ . ෙජය ල    
2801 වරඑ ය ආ .  ව  රාෙ  ර  ක රට ෙ ශපාලන දැ ව  

ෙ  සංගමය 
2802 වරඑ ය ආ .ෙ . ණව ධන   
2803 වරඑ ය ආ . මාපව    
2804 වරඑ ය ආ . මනෙම හ    
2805 වරඑ ය ආ . ම රෙර    
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2806 වරඑ ය ආ . ශා    
2807 වරඑ ය ආ . ෙප යනායග    
2808 වරඑ ය ආ  සංෙ කන   
2809 වරඑ ය ආ . ස ස්රා    
2810 වරඑ ය ආ . වා    
2811 වරඑ ය ආ .  ත ෙර    
2812 වරඑ ය ආ . තයනා    
2813 වරඑ ය ආ  .ෙ . ණව ධන   
2814 වරඑ ය රාමසා   ෂ්ණ    
2815 වරඑ ය රං  කමලා ෙවල ආර  ශ්  ලංකා දහස් ප ෂය 
2816 වරඑ ය එස්. මං ලා ෙ    
2817 වරඑ ය එස්. නඩරාජා   
2818 වරඑ ය එස්. රාෙ ස්ව    
2819 වරඑ ය එස් .සඳා   
2820 වරඑ ය එස්. ෂා    
2821 වරඑ ය එස්. ෙය ගරාජා   
2822 වරඑ ය එස් .ඉර    
2823 වරඑ ය එස්. ෙජග ස්ව    
2824 වරඑ ය එස් .ෙජ    
2825 වරඑ ය එස් .ෙජ ශ    
2826 වරඑ ය එස්.  ෂ්න  ක රට ක ක  ෙපර ණ 
2827 වරඑ ය එස්. ෙම හනරාජ  සාධාරණ වය හා 

 ර ජාත  ර වාදය සඳහා  
ෙ ෙය  

2828 වරඑ ය එස්. ෙම ස්   
2829 වරඑ ය එස්. ෙර    
2830 වරඑ ය එස්.  යද ශ    
2831 වරඑ ය එස්.  ර බාහර    
2832 වරඑ ය එස්. ර ච  ර  ක රට  ෙපර ණ 
2833 වරඑ ය එස්. ර  ර    
2834 වරඑ ය එස්. සභාර න    
2835 වරඑ ය එස්. ෙස ල යා   
2836 වරඑ ය එස්.  යා සමාජ ෙශ ධන  යාපාරය 
2837 වරඑ ය එස්. ජය මා    
2838 වරඑ ය එස්. අෙශ කම    
2839 වරඑ ය එස්.  ෙ දාස්   
2840 වරඑ ය එස්. ෙල ම    
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2841 වරඑ ය එස් . . ෙම හ    
2842 වරඑ ය එස්.  ර ◌් ර ෂ්   
2843 වරඑ ය එස්. ර ච  ර   සාමය සභාව 
2844 වරඑ ය එස්. . ගෙ ෂ ංග  ව  ෙෂ  ර ය සංව ධනය සඳහා 

 සමාජ ආයතනය 
2845 වරඑ ය එස්ත  යාෙල ග    
2846 වරඑ ය එස් . . ෂ ගරාජා   
2847 වරඑ ය සම ත ජයෙසකර   
2848 වරඑ ය සංජය පරණ තාරන   
2849 වරඑ ය ෙස ල යා ෙර අ පා   
2850 වරඑ ය ෙස වරා   ය    
2851 වරඑ ය ෙස  . ස බාද    
2852 වරඑ ය ෙස බනා රාෙ  ර   /  .උමාෙ  ෙ රාෙද ය ශ්ව  යාලය 
2853 වරඑ ය න යා කනක    
2854 වරඑ ය කා ජාෙග ඩ ආර    
2855 වරඑ ය වරා    
2856 වරඑ ය . රාෙ  ර    
2857 වරඑ ය . .ජය ත බ ඩාර ර නායක   
2858 වරඑ ය . ගෙ  ර මාර   
2859 වරඑ ය .  රශා    
2860 වරඑ ය . තයා    
2861 වරඑ ය තල  දාකර    
2862 වරඑ ය මෙල  රාජෙග පා    
2863 වරඑ ය ෙර සා  ෙජග ස්වර    
2864 වරඑ ය ෙන රාජා   
2865 වරඑ ය .ෙ . ංග  ලංකා ක ක  ර  ෙක  ස ය 
2866 වරඑ ය  ය . ෙක ද ෙතර   
2867 වරඑ ය මලදාස   
2868 වරඑ ය ම  ක ණාර න   
2869 වරඑ ය   ශ්  ලංකා ක ක  සං ධානය 
2870 ෙප ෙල න ව ඒ. .එස්. ජය ර   
2871 ෙප ෙල න ව ඒ. . . ණෙසන   
2872 ෙප ෙල න ව ඇෙල  ශා ත  ර ම ංහ   
2873 ෙප ෙල න ව නා ක 1   
2874 ෙප ෙල න ව නා ක 2   
2875 ෙප ෙල න ව නා ක 3   
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2876 ෙප ෙල න ව නා ක 4   
2877 ෙප ෙල න ව නා ක 5   
2878 ෙප ෙල න ව නා ක 6   
2879 ෙප ෙල න ව .ඒ. වා ගයනා    
2880 ෙප ෙල න ව ආචා ය ඩ .එ .ෙ  .  ර ර න   
2881 ෙප ෙල න ව ඊ .ආන ද එ ස් ය   
2882 ෙප ෙල න ව ඊ.එ .ඒ. . .එස්. ඒකනායක   
2883 ෙප ෙල න ව එ . .එස්. . ෙ    
2884 ෙප ෙල න ව ෙ .ඒ.  ජය ංහ   
2885 ෙප ෙල න ව ෙ .එ .එස්. ර නායක   
2886 ෙප ෙල න ව ෙ . . . . සානායක   
2887 ෙප ෙල න ව ෙ . . ණර න බ ඩා   
2888 ෙප ෙල න ව ෙ  .ඒ. ගා   ෙ මලා    
2889 ෙප ෙල න ව ෙ .එ .ජානක උදය කා ත   
2890 ෙප ෙල න ව ෙ .ෙ .එෆ් .ඇෙල සැ ඩ  ෙපෙ රා   
2891 ෙප ෙල න ව ෙ  .එ . ර නායක   
2892 ෙප ෙල න ව  ය කලැ තෑෙ  පඤ්ඤාන ද ස්ථ ර   
2893 ෙප ෙල න ව ෂ්ප මාර   
2894 ෙප ෙල න ව එ  .ඒ. යෙස ම   
2895 ෙප ෙල න ව එ . .ඒ. ජයව ධන   
2896 ෙප ෙල න ව එ . එ .  . ලව  මැ ෙ    
2897 ෙප ෙල න ව එ . .  යා  ෙ ර න   
2898 ෙප ෙල න ව එ  .ෙ . ජය ස්ස   
2899 ෙප ෙල න ව එ  .ඒ. ෙ ෂ් මැදවල   
2900 ෙප ෙල න ව එ .එ . මලර න   
2901 ෙප ෙල න ව එ  .එ . බ ඩා   
2902 ෙප ෙල න ව එ  .ආ . ච  ර පාල   
2903 ෙප ෙල න ව න දෙසන රාජප ෂ   
2904 ෙප ෙල න ව ආ .එ . කා ඉරා  ර න ර   
2905 ෙප ෙල න ව එස් .ඒ. ෂ  ණර න   
2906 ෙප ෙල න ව එස් . . සානායක   
2907 ෙප ෙල න ව එස්.එ .එ . අ සා    
2908 ෙප ෙල න ව එස් . . පාල   
2909 ෙප ෙල න ව ඩ . එ  .සර   ර ම ංහ   
2910 ෙප ෙල න ව ඩ . අ සා    
2911 ෙප ෙල න ව ඩ  .එ  .එ .ඩ  ජයමා න ෙහර    
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ෙ දර 
2912 ෙප ෙල න ව ඩ  .එ  .අජ තා මා  ෙ ෙක    
2913 ෙප ෙල න ව ඩ .එ .එ . ණා ප    
2914 ෙප ෙල න ව ඩ  ර  යලතා   
2915 ෙප ෙල න ව යාප ෙගදර බ ඩා   
2916 තලම ඒ ඇ   සැට නස්   
2917 තලම ඒ.එ . .ෙ .අ කා    
2918 තලම ඒ . ෆ්ලා   
2919 තලම ඒ. .එස්. නස්    
2920 තලම ඒ.එ .එ .ආ . අෙ ර න   
2921 තලම ඒ.ෙ . ජ මා   
2922 තලම ඒ.එ .එ . ඉශා    
2923 තලම ඒ.එ .එ . ජ ෆ  ෙම    
2924 තලම ඒ.ආ .එ .සදා    
2925 තලම ඒ.එස්.එ .සෆ්    
2926 තලම අ  හාෆ් න   ර ජා ය පදනම 
2927 තලම අහම  ෙන නා ෙම ෙහ ම     
2928 තලම   ශ්  ෙබ රාජ ෙබ ධ 

ම  යස්ථානය 
2929 තලම . .එ .  ආ ස්  ෙර    
2930 තලම ජගම ච  ර ර න ස්ථ ර   
2931 තලම .එ .එස්.එ . සානායක   
2932 තලම .එ .එස්.ෙ .දසනායක   
2933 තලම ඊ.එ . . බ ඩාරනායක   
2934 තලම ඊ.ඒ. .එ . අ ෙක රල   
2935 තලම එ   රනා    
2936 තලම එෆ් .ර    
2937 තලම . .එ . ෙපෙ රා   
2938 තලම එ .ඒ. ම  ඒකනායක   
2939 තලම එ .ඒ. . අ හා    
2940 තලම එ .එ .ෙ . . . ච  රෙසකර   
2941 තලම අ  .එ . ච  ර දාස   
2942 තලම ඉ ක රංග ව ෙහ ෙග ඩ   
2943 තලම ඉ  රා  මලතා  ර ජා ය   සංගමය 
2944 තලම ෙ .ප මනාද    
2945 තලම ෙ .ඒ. .ඒ. .එස්. ජය ය   
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2946 තලම ෙ .එ . .ඒ.ෙ .ගැ    
2947 තලම ෙ .එ .    
2948 තලම ෙ .ඒ.ඊ. ආත    
2949 තලම ෙ .ඒ.එ . .ෙක ළඹගම   
2950 තලම ෙ .ඒ.එස්. . ෙක ව    
2951 තලම රානෙ  කා   අ රංග    
2952 තලම ලා සෙ  ව ධන   
2953 තලම එ .ෙ .ඒ. න    
2954 තලම එ . කා යවස    
2955 තලම එ .ඉෙස .එෆ්. ෆස්නා සං  යාෙ ඛන සහායකය ෙ  

වෘ ය ස ය 
2956 තලම එ .ඒ. සද    
2957 තලම එ  .අ ණ ශා ත   
2958 තලම එ  .ෆ මා ෙ හ    
2959 තලම එ .අ .එ . හා    
2960 තලම එ .ෙ .ඒ. න    
2961 තලම එ .ෙ .එ . අ  ල ෆ ්   
2962 තලම එ . ර ජ    
2963 තලම ෙම හම  හසා  ෆ ෙර ස ්   
2964 තලම එ .එ .ඒ. රෂ්    
2965 තලම .එ . ණව ධන   
2966 තලම ආ .ඒ. .ෙ . . ප ංහ   
2967 තලම ආ .ඒ.ර  රාජප ෂ   
2968 තලම ආ . . ශා ත ෂාම    
2969 තලම ආ . .එස්.එස්. ර මලන   
2970 තලම ආ . . ෙන ස  ර නායක   
2971 තලම ආ . නා ෙ    
2972 තලම ආ . .එස්.ඊ. ෙන    
2973 තලම එස්.  ර ය    
2974 තලම එස් . . අෙ ංහ   
2975 තලම එස්.එෆ්. ෙෂහාරා   
2976 තලම එස්.එ .එ . යාස්   
2977 තලම එස්.ආ .එ .එ .    
2978 තලම ෙස  ආ  එ    
2979 තලම . . ඉ  රා  මලතා   
2980 තලම . .එස්.ඒ. . ය බ ඩාර ව ධන   
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2981 තලම ඩ .ඒ. .  ර නා    
2982 තලම ඩ . . ර ජයල    
2983 තලම ඩ . . .   ර නා    
2984 තලම ස  ෙව  මාතෘ ය ෙ  ජා ක 

 යාපාරය 
2985 තලම ෂවා යා හ    
2986 ර න ර ඒ. ප ආර    
2987 ර න ර ඒ.ඒ. . සෙර    
2988 ර න ර ඒ .අෙශ කා ශා  ඇ ගලෙ    
2989 ර න ර ඒ.එ .එස්.එ .එස්.එස්. .අ තනායක   
2990 ර න ර ඒ.එස්. ජය මාර   
2991 ර න ර අ  ලා  ශා ත උදය   
2992 ර න ර අ හා  අ .එ . දා  ෙම හම    
2993 ර න ර ආන ද . ම ලවආර    
2994 ර න ර ආ යෙසන දානප රන   
2995 ර න ර . .දයාවංශ   
2996 ර න ර .ඒ.ෙ . ජය දර   
2997 ර න ර .බ ධා ල    
2998 ර න ර . . . වා ස ෙව දය- ෙ ෙශ දය  - ර න ර 

ස්  කය 
2999 ර න ර ච  රෙසන ෙ ලක   
3000 ර න ර .ඒ. මා  ෙසෙන ර න   
3001 ර න ර  .ඒ. වැ කල   
3002 ර න ර . .එ . ෂ්ප මාර   
3003 ර න ර .එස්. කහඳවල   
3004 ර න ර .ඩ . ස්ස ර ංහ   
3005 ර න ර දයාන ද   
3006 ර න ර දයාන ද යආර    
3007 ර න ර ආචා ය එ  .ෙස ලම ස්   
3008 ර න ර ලංගා ශා ත අ න පරණමා න   
3009 ර න ර ඊ. . ජය ලක   
3010 ර න ර ඊ. .  මනර න   
3011 ර න ර  .ඇ ට  ශ් යා  ය මා   
3012 ර න ර  .ඒ. ෙන ජා  ත මා    
3013 ර න ර .එ .ආ . ඇ ල ස්  -  රා  ය ෙන වන සං ධානය 
3014 ර න ර .ෙ .ෙ .උප ස්ස   
3015 ර න ර ගමෙ  ජයෙ ව   
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3016 ර න ර ගා  ලර න   
3017 ර න ර ගා  ක ගල   
3018 ර න ර එ .ෙ .සරණෙසන   
3019 ර න ර එ .එ .  අ රංග සමරෙසකර   
3020 ර න ර එ .ෙ කා භ  ර කා  ඒකාබ ධ  ර ජා සංව ධන 

කා තා මහා සංගමය 
3021 ර න ර එ  . . ශ් යා ලල තා ෙහලඋඩ   
3022 ර න ර එ . ෙස මදාස   
3023 ර න ර ඉ  රා  මලතා  ර ජා ය කා තා සං ධානය 
3024 ර න ර ෙ .ජය ලක   
3025 ර න ර ෙ .ඒ. ආන ද රාජක ණා   
3026 ර න ර ෙ .එ .ඒ. ජය ය   
3027 ර න ර ෙ .එ . බැ  රණ ර   
3028 ර න ර ජස්  එ ර   
3029 ර න ර ෙ .එ . ජයර න බ ඩාර   
3030 ර න ර ෙ  .ගා    
3031 ර න ර ෙ  .කනසා    
3032 ර න ර ෙ .එ . ජයර න බ ඩාර   
3033 ර න ර ෙ .ඩ .ඊ.එ .ආ  .ධ මෙසන 

යාඉ න 
  

3034 ර න ර  ය කා ගම තාන ද ස්ථ ර   
3035 ර න ර  ය ෙක ෙ  ශ්  ල  ස්ථ ර   
3036 ර න ර  ය ෙක ස්ගස්තැ න ආන ද ස්ථ ර   
3037 ර න ර එ .එ . . චා ද    
3038 ර න ර එ .ඒ.සරණෙසකර   
3039 ර න ර එ .එ . . චා ද    
3040 ර න ර එ .ල ත ෙ ර න   
3041 ර න ර එ .ඒ. ඉ  රා  මන ංග   
3042 ර න ර එ .ඒ.එ . ණෙසකර   
3043 ර න ර එ . ච  ර මා    
3044 ර න ර එ . . .නා ලඇ ල   
3045 ර න ර ෙ .එ .බ ල හ ස්ච  ර ස්   සැල  ෙ ක  

කා යාලය 
3046 ර න ර එ .එ .එස් හම    
3047 ර න ර එ . .සර  වස ත   
3048 ර න ර එ  .ව . රාජා   
3049 ර න ර ම ද ප රන ජා ක වෘ ය සංගමය 
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3050 ර න ර මං ල සමරනායක ස්  -  රා  ය ෙන වන සං ධානය 
3051 ර න ර .ඒ.ෙ . ෙ දර   
3052 ර න ර . .  ෙ මර න මාෙව  බ ඩාරනායක 

රණ  ග මානය 
3053 ර න ර . . ච  රෙසකර   
3054 ර න ර .එ . ස ත ධ ම    
3055 ර න ර පා ත නානාය කාර සභා ෙ ක  කා යාලය  - 

සබරග ව පළා  සභාව 
3056 ර න ර ප  රා එ  . මල ය   
3057 ර න ර ආ .ෙන ස  ෙම හා රා    
3058 ර න ර ආ . ෙ ංහ   
3059 ර න ර ආ .ඒ.එ .ච  ර පාල   
3060 ර න ර රම  ස් ජයව ධන   
3061 ර න ර ෙ කා භ  ර කා  ඒකාබ ධ  ර ජා සංව ධන 

කා තා මහා සංගමය 
3062 ර න ර  ය වල ක ණා  මහා ස්ථ ර ශ්  ෙබ ඛාරාමය 
3063 ර න ර  ය ෙක ෙල ෙ   ශා ත ජය 

ස්ථ ර 
ජා ක ස ප  ෙ   යාපාරය 

3064 ර න ර සරණපාල කෑ ගම තාන ද   
3065 ර න ර ෙර හණ ෙක නාර   
3066 ර න ර ෙර ෂා  ෙර     
3067 ර න ර එස්.එ  . ලා මා හා    
3068 ර න ර එස්. මෙහෂ්වර ෂ මා   
3069 ර න ර එස් . ජය මා    
3070 ර න ර එස්.ෙ .ඒ. අ  මාර   
3071 ර න ර එස්.ෙ  .ෙහමෙක    
3072 ර න ර එස්.එ . නවර න බ ඩාර   
3073 ර න ර එස් .  .ෙ ෙල    
3074 ර න ර ශා ත ක ණාෙසන   
3075 ර න ර ස යාෙග  අ දාස ්   
3076 ර න ර සර  ගා    
3077 ර න ර වාශ්  .එ  .ස  ය  ෂ මා   
3078 ර න ර වාශ් .  . ණ ක    
3079 ර න ර වාශ්  .එස් . ව මා  ෂ මා   
3080 ර න ර න ද ර නායක   
3081 ර න ර .එ  .ච  රෙසකර   
3082 ර න ර ෙ ය එ . .    
3083 ර න ර ෂාර ෙක ව    
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3084 ර න ර . .එස්. මලර න   
3085 ර න ර  ය ෙක ෙ ගස්තැ ෙ  ආන ද    
3086 ර න ර  ය  මහෙවල මන    
3087 ර න ර ඩ  එ  එ  ගජනායක   
3088 ර න ර ඩ  .ඒ .ෙසනාර න සහ .  .ද  

ගමෙ  
  

3089 ර න ර ඩ  .ඒ .ෙස මදාස ර ංහ ලංකා ජා ක ස ෙව දය ශ් ර මදාන 
සංගමය 

3090 ර න ර ඩ .අ .එස් . ෂ්පලතා   
3091 ර න ර ඩ  . ලෙසන   
3092 ර න ර ඩ .එ .එ  .ගජනායක   
3093 ර න ර ඩ .එ .  . ෙ දර   
3094 ර න ර ඩ . . .ෙ ශවදාස   
3095 ර න ර ඩ  .  .සම ලක   
3096 ර න ර වංශනාථ ෙ ංහ   
3097 ර න ර ජයර න හ ආර  ර න ර ස්   ෙ ඛක 

සංගමය 
3098 ර න ර පස්  ස්ථ ර   
3099 ර න ර යා ය එ  .ඉෆ්ලා    
3100 ර න ර   කා තා ශ  එක ව 
3101 ර න ර     
3102 ර න ර     
3103  ණාමලය ඒ.එ  .අ  අ ස ්   
3104  ණාමලය නා ක   
3105  ණාමලය බ පාල ධ ම යව ෙ    
3106  ණාමලය  . ජයෙසකර   
3107  ණාමලය  .ජය ර  ණාමල රවැ  ක ව 
3108  ණාමලය ධ මදාස ක ණාර න   
3109  ණාමලය ෙද  සර  රණ ංහ ෙක තලාවල   
3110  ණාමලය  .ෙය ෙ ෂ්වර  ය මා   
3111  ණාමලය .එ .එ .බ ඩාර මැ ෙ    
3112  ණාමලය ගා  ත  ක ඩායම 
3113  ණාමලය එ .ඒ . ෙර මා හා  ෙසර ල ආයතනය, කලාප 

ෙ ක  කා යාල, ක තෙ  
3114  ණාමලය ෙජ ෂ  ඉය     
3115  ණාමලය ෙ .ස ණ ෙග ව    
3116  ණාමලය කනගර න  ෂා ද    
3117  ණාමලය ක  ත    
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3118  ණාමලය එ .  .න කා රංග   
3119  ණාමලය එ .  .බ ෙසන   
3120  ණාමලය එ .එ .ෂ    
3121  ණාමලය එ .ඒ.න  ෂාර ස ප    
3122  ණාමලය එහ්.ඒ .ෂ    
3123  ණාමලය එ  .එ ංහ   
3124  ණාමලය එ . .එ .බ ඩාර   
3125  ණාමලය ෙම හම  අසා    
3126  ණාමලය ෙම හම  හ ෆා ෙම හම  නජා    
3127  ණාමලය එ  .අ ලා   
3128  ණාමලය එ  .කා ම    
3129  ණාමලය එ .  . ය  ෙහම    
3130  ණාමලය රංගා  ර ම ංහ   
3131  ණාමලය යදාස ෙක    
3132  ණාමලය ආ  .    
3133  ණාමලය ආ  . රංග ප ංහ   
3134  ණාමලය ආ  . ෙච ව  සමාජ සංව ධනය බඳ ක ප 

 ර ප  සං ධානය 
3135  ණාමලය  ය ළමා යගම ෙස මනා  ස්ථ ර   
3136  ණාමලය එස්.ෙ .  . ර ජ    
3137  ණාමලය  .අ තාස්   
3138  ණාමලය  .තව ංහ    ණාමල  ස්   රා  ය 

ෙන වන සං ධාන සංසදය 
3139  ණාමලය  .ස ව    
3140  ණාමලය  .ෙජයත තා බ    
3141  ණාමලය වරද  නවර නරාජා   
3142  ණාමලය ඩ . .ආ  ක ණාර න   
3143  ණාමලය   නැෙගන ර ස ප  සංව ධන 

සංසදය 
3144 ව යාව ඒ.එ .  .ෙ ව නයාහ  ශ්  ලංකා ෙවඩා  අ ය  සහ 

නග  ඇෙබ ස් ප ෂය 
3145 ව යාව  .ක ණාකර    
3146 ව යාව ගණප ෙල  ඒ  ර හ    
3147 ව යාව ඉරමාක   ර ය    
3148 ව යාව කනප ෙල  ඒ  ර හ    
3149 ව යාව ක ෙ ස   යානඩරාජා   
3150 ව යාව රාමසා    ර ය    
3151 ව යාව එස්.එ .  .නාද    
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3152 ව යාව ස දෙසකර  පරම ංග  ව  පදනම 
3153 ව යාව ෙස ල ෙර  ශ ්  මා    
3154 ව යාව එස් .ක රෙ    
3155 ව යාව     
3156 ව යාව   රා  ය ෙසවා ශ් රා කය ෙ  

භාර අර දල 
3157   නා ක රා  ය ෙසවා ශ් රා කය ෙ  

භාර අර දල 
3158   ඒ.එ .එ . යා  ව පන  ෙගව න ෙ  සංගමය, 

සම ෙර  
3159   ඒ. . ෙස සා   
3160   ඒ.එ . ෙසබස් ය    
3161   අ ෂා ද වා   
3162   අ කා  ජයර න   
3163   අ  ෙ    
3164   අ මා  ල   
3165    ය අල ෙ  ඥාණ ර    
3166   අ වා  ග නාත  ෙය ගරාජා   
3167   අමා අමර ංහ   
3168   අමරනා  දරගම   
3169   අ නා ෙස    
3170   ආනනද ෙ ර න   
3171   අ  අමරෙසකර   
3172   නා ක 1   
3173   නා ක 2   
3174   නා ක 3   
3175   නා ක 4   
3176   නා ක 5   
3177   නා ක 6   
3178   නා ක 7   
3179   නා ක 8   
3180   නා ක 9   
3181   නා ක 10   
3182   නා ක 11   
3183   නා ක 12   
3184   නා ක 13   
3185   නා ක 14   
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3186   නා ක 15   
3187   නා ක 16   
3188   නා ක 17   
3189   නා ක 18   
3190   නා ක 19   
3191   නා ක 20   
3192   නා ක 21   
3193   අ ධ අමෙර සා   
3194   අ ර සානායක   
3195   අ ර ෙම ස ්   
3196   අ ර ර නායක   
3197   අ රාධා උ වර   
3198   අර  මා    
3199   අ න අහංගම   
3200   අ නාද  ෙග  ෂ්ණා   
3201   අ නාද  ෙග  ෂ්ණා   
3202   ආ ග  ෙග පාල    
3203   අ ණ කා ත බ ඩාර   
3204   අසංක ෙපෙ රා   
3205   අසංක සං ව    
3206   අෙසල   
3207   අෙසල අමරනා    
3208   අෂා  ෙග ප ලව   ඒ ජ ස් ස් ෙය ව 
3209   ඈෂ්  බැස් ය    
3210   අෙශ ක ණව ධන   
3211   අෙශ ක ෙසෙන ර න   
3212   අෙශ ක ෙසෙන ර න   
3213   .එ . ජය ස්ස ධ සාසන කා ය ම ඩලය 
3214   .ඒ. කාද    
3215   බ ඩාර නවර න   
3216   බ ල උණ ව   
3217   බ නා   ර නා    
3218   . . ෙ රගම   
3219    .ජයර න   
3220   . ර ය   
3221   . . ධ මෙසන   
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3222   .එ .එස්. අ  ල ෆ ්   
3223    .වාස් ණව ධන   
3224   කැ ය  එ  .  ර නා  ජනතා සංසදය 
3225   චම  රං  ල ලක නා ආර    
3226   චම    
3227   චම  ෂා  ජය ංහ   
3228   ච  ර ද ෙත නෙක    
3229   ච  ර  ර     
3230   ච ලා ල ලා ණ ව    
3231   ච ද ෙර හණ   
3232   චානක ෙපෙ රා   
3233   ච දන  ර ස න   
3234   ච ම ණෙසන   
3235   ච ම රෙසකර   
3236   ච  ර ලා  යආර  ෙ රාෙද ය ශ්ව  යාල ආ  

 සංගමය 
3237   ච  කා   
3238   ච  කා ගා යවස    
3239    ච  ජයෙසකර   
3240   චා ස් ඇ ෙට    
3241   චා ස් ෙපෙ රා   
3242   ෙච ල පා ෂ ගනාද    
3243   තක මනර න   
3244   තක මනර න   
3245   තක උදයංග    
3246    තා   
3247   ෙක ළ ෙබ  ස්   
3248   . . . ෙෂ ට  ජයෙසකර ශ්  ලංකා  බගෙ ගය 
3249   . . ෙ ර න   
3250    .ෙ ස ්   
3251   .  . . මාර    
3252   .ආ . ජය ලක බ ඩා   
3253   .තව ෆ    
3254   . .එ . ජයව ධන   
3255   .එ . උෙ ව ධන   
3256   . . ජය ංහ   
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3257   . . . මාර    
3258   .ඩ . බ ංහ, ෙහමා බ  ශ්  ලංකාෙ  ක ස්  ප ෂ 

ක ප ක ඩායම 
3259   දහ  ෙහවා   
3260   ධන ජය ච රංග   
3261   ද ශන ගයා  උමයංග    
3262   දයා ව ධන   
3263   දයා ෙ ංහ දෑ ද  ර ෙන  
3264   දයා  පනාෙග ඩ   
3265   දයාර න එ ංහ භාෂා, රා  ය භාෂා ෙක සම 
3266   ෙ ව  ග ල    
3267   ද මා ෙ නායක   
3268     ර සා    
3269    ක න ගර   
3270      ර නා     
3271   ෙ ෂා සමරර න   
3272   ෂා ද වා   
3273   ෂා දානෙ     
3274   කා සානායක  සහ සමාජ භාරය 
3275   ඩ ලස ්රණ ංහ   
3276   ආචා ය දසර  ජය ය ලංකා  )  එස්. . .ආ ( 
3277   ආචා ය එ  .බැ  රං   ර නා  සමසථ් ලංකා ආ ෙ ද 

ෛව  යව ෙ  ෙක  ර ය 
3278   ආචා ය ඒ. මල ණ   
3279   ආචා ය .ෙ  .ඩයස ්   
3280   ආචා ය එ .ෙ .එෆ් . වා   
3281   ආචා ය ජානක ර න    
3282   ආචා ය ය  ෙපෙ රා   
3283   ආචා ය රං  සහ ක යා  ව ණ ය   
3284   ආචා ය ෙස ෙ  ෙටර ස් ල  

ද වා 
  

3285   ආචා ය ෙස මර න බ ඩා ඒකනායක   
3286   ආචා ය . අඹලාවන    
3287   ද ස්   
3288   ෂ් ය ත ව ෙ    
3289   ඒගා බරනාද  ෙජග ස    
3290   එ රාජ  සහ මාරෙ  බාර  ෙදමළ  භාෂා සංගමය 
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3291   එ ෙම  ෙපෙ රා    
3292   එර ද ර නායක    
3293   අ නස්  හාෙර    
3294   එශා ත සමරෙසකර   
3295   ෆස්  ස    
3296   ෙර ස් ස    
3297    .කමල මා    
3298   . වස ත මා  , ඒ .ෙපෙ රා   
3299   .ඒ. . ම    
3300   . . ෙර     
3301   ගමෙ   ර භාෂ්   
3302   ගමෙ  වා   
3303   ගා  ඹබරෙද ය   
3304   ගා  ණව ධන ෙබ ධ වෘ ක පදනම 
3305   ගා  මැ ම   
3306   ගා  ණ ංහ   
3307   ගයා  අමර ංහ   
3308   ගනෙ  ර ංහ  ර ජාත  ර වාදය සහ සමාජ 

සාධාරණය සඳහා  පදනම 
3309   හා  ණ ලක   
3310   හා  ඉ  ර  ෙග මස ්   
3311   ෙග පාල    
3312   ෙග ත  නාරංගල   
3313   එ .ෙ .එෆ්. වා   
3314   එ . යෙසන ද ෙස සා ව ධන, ම  

ඒ. .එස් .කනගර න  
සාම  සංගමය , බල ය 

3315   එ .එ . ච දන ර න    
3316   එ  . ලස් ෙපෙ රා   
3317   එ .එස්. ට   
3318   එ . . සමදරා ම භා  ශ  වෘ ෂලතා සංර ෂණ 

පදනම 
3319   එ . . ණව ධන   
3320   එ .එ . හ ර    
3321   එ  .න  මෙහ  ර   
3322   එ . බර න   
3323   එ .ඒ.  යංකා ධ මකා    
3324   එ .ඒ. . ම මෙ    
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3325   එ  . ලස් ෙපෙ රා   
3326   එ . . ලව     
3327   හ ෙග ඩ  ෙ මදාස   
3328   හ ෙග ඩ  ෙ මදාස   
3329   හ  ර  ල ෙ  රා 
3330   හ ෂ බ ංහ   
3331   හ ෂා ෙපෙ රා   
3332   එ ෂා ෙ ෙසකර   
3333   හ  ජයෙසකර   
3334   හස් ත ෙ ෙසකර   
3335   ෙහම ත තානෙ  පා ස ක සාධාරණ වය සඳහා 

වන  ම  යස්ථානය 
3336   රා  ෙ ශ  ය   
3337   රා  ය ෙග ඩ   
3338   රා  ය ෙග ඩ   
3339   සා  හ    
3340   ස්නා ෙස    
3341   හ යාමා හ  ශ්  ලාං ය මැෙ  කා තා 

සංගමය 
3342   අ .එස්. ජය ංහ   
3343   ඉ කා අ ෙක රාළ   
3344   ඉෂංකා ජය ලක   
3345   ෙ .ෙ . ෙ දාස   
3346   ෙ .එ . . .    
3347   ෙ .ෙ . ෙ දාස   
3348   ෙ . . අහංගම   
3349   ෙ .එ .ඒ.  ර ම ංහ   
3350   ජග  ෙ ය   
3351   ෙ ස්  ර නා    
3352   ජානක ද වා   
3353   ජානක ෙපෙ රා   
3354   ජානක රණ ංහ සාගර   
3355   ජාන  ච  ර ර න   
3356   ජැ ෆා ඔමා    
3357   ජ  ෙපෙ රා   
3358   ජා ක අ තනායක   
3359   ජය ත  ර නා    
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3360   ජය ත ආ . ෙද ළව ත   
3361   ජය  මාර ංහ මා ෙඩ ටා තා ෂණය 
3362   ජය   යලා    
3363   ජය ස්ස සමරනායක   
3364   ෙජ  වා   
3365   ෙජ  වා   
3366   ෙජ  ෙවස්     
3367   ෙ .  .ආබෲ   
3368   ෙ .ෙ . . වා   
3369   ෙ . .එස්. මනෙසකර   
3370   ෙ .එ . රෙසන   
3371   ෙ . ෙප ගර    
3372   ෙ .එස්. ෂ්පරාජා ඒ  ෙ  ෙහ ස් 
3373   ෙ .අ ර සානායක සද  ඉං ය  
3374   ෙ .එ .ෙ . ෙස මර න   
3375   ෙ .එ .ආ . අෙ ර න   
3376   ෙ . . ෂ්ප මාර   
3377   ක බ ඩාෙ  ද බ ල සානායක   
3378   ක යා  ඟඟෙබ ඩාර    
3379   කම  ෙ ශ  ය   
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