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�ංහල - ෙදමළ - 
ස්� �හද වාසය 

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

� ලංකාවට ��ඝ ඉ�හාසය" ඇත. එය රාවණ රජ(මා ෙත" අ)*+ දහදාහ" පමණ 
ඈත අ.තයට /ව ය0. රාවණ ර1 ෙහළෙය3. එෙහ0� ෙහළ /ව, ෙහළ බස, ෙහළ 6වත - 
ඉ�හාසය යන වහර ලැ8ණ. ඒ කාලෙ: හැ;යට රාවණ රජ(මා ඉතා /<= ෙකෙන3. 
ද>ෙමොනර න�� අහස් යානව" (@= බවA 6රාවෘAත ඉ�හාසය 3ය0. 

@+රජාණ� වහ�ෙසේ CDEව� පා වදාළ /නෙය� Fජය Gම* න�� හැH�ෙවන 
පධාEයා සමඟ ජන ෙකොටස" භාරතෙය� Mට නැNවO� පැ�ණ ෙහළ/වට ෙගොඩ බැස ඇත. 
MංහවංRක න�� හැ/�)= ඔ)T රාෂ්ට පාලකෙයෝ Xහ. එෙහ0� ෙහළ/ව MංහYZපය 
න�[A ප\ව MංහලYZපය න�[A හැH�Fණ. ජනතාව Mංහල න�� හැ/�Fණ. ඔ)�ෙ] 
රාජ� පාලනය ෙහොH� M+Fය. ��^ මහරහත� වහ�ෙසේ පධාන _` CDසෙ] පැ�aම 
Eසා �ස්ස රජ(මා පධාන රට වැMෙයෝ ෙබෞYධෙයෝ Xහ. 

;ක කලකට ප\ දG= ඉ�/යාෙN Mට එළාර න�� හැH�)= හcදා නායකෙය" 
හcදා CDවD� පැ�ණ ආකමණය ෙකොට උ(* පළාතA උ(* මැද පළාෙත� ෙකොටසGA 
යටA කරෙගන රජකg කළා. එය Mංහල ෙබෞYධයනට මහA කරදරය" Fය. එ0� M+X 
Fනාශය *Tණ ද"වා පැ�ර iයා.  

ෙනොෙබෝ කෙල3� *Tෙj වාසය කළ +kගැc= රජ(මා මහා <ද හcදාව" lෙගන 
ෙගොස් <Yධෙකොට එළාර ර1 යටA ෙකොට cm ලංකාව ම එ"ෙසේසA කළා. Mංහල 
ෙබෞYධය�ෙ] Fෙශේෂ nණය" නg පරාoතයනට �Dහැර ෙනො3pම0. එෙහ0� 
පරාoතය�ෙග� ෙකොටස" ඉ�/යාවට iයා. ෙකොටස" උ(ෙ� ප/ංq )ණා. cල පට� 
උ(ෙ� ප/ංq ව M; Mංහල ෙබෞYධෙයෝ පරාoත ජනතාවට \වෙසේ වාසය කර�නට ඉඩ +�හ. 
එකල යාපෙ� පමණ" මහා Fහාර 21 " (@ණා. කමෙය� ෙදමළ ජනතාව වැ� )ණා. 
Mංහල ජනතාව අt )ණා. ෙමකල උ(ෙ� Mංහල හcදාව හැර ෙවන Mංහලෙයෝ නැත.  

උ(ෙ� ජනතාවෙ] උAසාහව�තකම EසාA �ෂනාp�ෙ] උපකාරය EසාA යාපනය 
ෙNගෙය� /<= )ණා. සමහ*� මහ උග(� )ණා. Mංහලය� කමෙය� uන)ණා. 1983 
අෙගෝස්( 13 වැE දා උෙY Mංහල කඩ කඩා ද�ළය� මහ ෙකෝලාහලය" ආරgභ කළා. එය 
� ලංකාව 6රා ම පැ�p iයා. Mංහලය� ප�පහාර +�නා. එකල ආරgභ X පකාශ ෙනොකළ 
<Yධය තවමA ෙගන යනවා. <Yධය" පට� ගAFට එ" ෙකොටස" +" FHනවා. තව 
ෙකොටස" ෙපොෙහොස(� ෙවනවා. ඒ Eස0 <Yධය ෙනො නවAවා /ගට ෙගන iෙ:.  
කලා�ය රාජ	 ෙහව පා�ත රාජ	: 

ඉංiD��ෙ] <ගෙය� ෙමෙහේ (@ෙj /සා සබා ය. ඔ)�ෙග� Eදහස් )ණාට ප\වA 
(@ෙj /සා සභා ය. රාෂ්ටපාලනය ෙහොH� M+X අතර Mංහල ෙදමළ පශන්ය ද (@ණා. 
එෙහ0� අප Mංහල හා ෙදමළ පශ්න Fසඳා ග�නට මා�ග ෙප�වා +�නා. පාලකය� 
සැලැ3zලට ගAෙA නැත. එ0� Mංහල ෙදමළ ෛවරය වැ� )ණා. ඒ තරමට ම ම[ෂ� 
ඝාතන ද වැ� )ණා. 

1984 වැ�ෙන� ස�ව පා}ක සgෙgලනය" පැවැA)ණා. එ�� ද සංඝයා වහ�ෙසේ 
ඉ/DපA කළ FM^g සාධාරණ0 3යා ෙදමළ ජනතාව C~ගAතා. එෙහA පාලකය� 
�යාAමක කෙළේ නැත. අද පවAනා Mංහල ෙදමළ ෛවරය ඉතා අන(*දායක0. මරාගන 
මැෙරන කjඩායg ඉ�නවා. තම�ෙ] ජනතාව ෙව[ෙව� කර�නට C~ව� හැම ෙදය" 
ම කරනවා.  
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ෙයෝoත පාලන කමය අ[ව පා�ත රාජ� නවය" ඇ� ෙවනවා. උ(ර Fශාල 
පෙYශෙය3. එය ෙදමළ ජනතාවට0. මා0g ෙවනස් ෙකොට ෙහෝ නැෙගන�ර cස්Og 

ජනතාවට යනවා. ප\ කාලයක ෙහෝ ක�ද 
උඩරට ෙතොjඩම� රාජ�යට අයA 
ෙවනවා. ඉ�� ඉ�Dවන පමාණය ඉ/Dයට 
Mංහලයනට �ටෙගන ඉ�නA මH ෙවනවා.  

ෙg සමඟ �ෙබන C��රය ෙදස 
[වණැM� බල�න. ෙg C��රය 
ඇමDකාෙN ෙබොස්ට� නගරෙ: C�kවා 
ෙගන �ෙබන උAතpතර ෙදමළ 
සංFධානෙය� ලාංඡනය 0. තම�ෙ] ජා�ය 
ෙව[ෙව� ඔT�ෙ] �යාමා�ගයට පශංසා 
කළ <( ම 0. ෙමෙසේ ඇමDකාව 6රා මA 
<ෙරෝපෙ:A අ� රටවලA සංFධාන 
හදාෙගන cදz එක( කරෙගන පකාශ ෙනො 
ෙකොට ඔ)� කරෙගන යන වැඩ C~ෙවල 
ඉතා පකට ය. ඔ)� උපකරණ එවනවා, 
cදz එවනවා.  

� ලංකාෙN Mංහල ජනතාවA ෙලෝකෙ: 
6රා ම ඉෙග�ෙම� හා l�යාව�� ෙය� 

M;�� ඉතා ඉහළ ම�ටෙg M;නවා. ෙනොෙය" ෙදනා ෙනොෙය" ම�ටෙම� ජ�ම��යට 
සලකනවා. cද�A එවනවා. එෙහA ෙදමළ ජනතාව සව්�ය ජනතාවට කරන ම�ටෙg 
සැල3O නැත. එ" කාලයක හැම රටක ම Mංහල ස�� C�kවාෙගන උන�+ෙව� 
වැඩකළා. මාA ඇතැg රටවල lස්Zgවලට iයා. ෙමෙසේ නානා රටවල Eෙයෝoතය� 
lස්කරවා ල�ඩ� [වර දවස" 6රා සgෙgලනය" පැවැAXවා. මාA iයා. සත� ෙතොර(* 
ඇ(ළA ෙකොට ඉංiDM බM� සෑෙහන පමාණයක ෙපොතGA EGA කළා. ඒ lස්Zමට 
එංගල�තෙ: රාජ� සභාෙN ඇමැ�(ෙමGA Fප� නායක(මාA පc=වා ෙගන (@ණා. ඒ 
ෙදෙදනා cm දවෙසේ ම M;යා. කාරණා අවෙබෝධ කර ගAතා. 
�ංහල - අ�ංහල සෙහෝදරවය: 

රාවණ රජ(මාෙ] කාලෙ: පට� පැවත එන ෙහළය� MංහවංRක Fජය Gමරා සහ 
CDවD� පැ�aෙම� ප\ Mංහලය� )ණා. ඒ පරgපරාව තම0 /ගට එ�ෙ�. දG= 
ඉ�/යාෙව� හcදා සමග පැ�� එළාරය� <ද ෙකොට උ(රA අ[රාධ6රයA අzලා ෙගන 
රජකg කළා. *Tෙj Mට සහCDවD� පැ�� +kගැ�= ර1 <දෙකොට /නාගA ප\ cm ල" 
ෙපොෙළොව ම එ"ෙසේසA ෙකොට රජ )ණා.  

පරාoත ව මැ*= එළාර රජ(මාෙ] ෙYහයට රාජ� ෙගෞරව ද"වා ආදාහන ෙකොට එ� 
M�වටනA හදා එතැE� ගම� කරන Mය� ෙදනා ම ෙගෞරව ද"වා ප0� යා <( ය 0 Eයම 
කළා. ප\ව වාසය කළ රජව*� ද ඒ Eයමයට ග* කළා. 

නැෙගන�ර පළාෙත� cmමE� ම වාසය කෙළෝ Mංහල ෙබෞYධෙයෝ ය. දැ� අgපාර 
හැ*= Fට ඉ�D පෙYශය�� cස්Og ජනතාව බලවA Z M�. උ(ර ෙදමළ ජනතාවට 
+�ෙනොA නැෙගන�ර cස්Og ජනතාවට ෙද�නට M+ෙවනවා ඒකා�ත0.  

ඊළාg M�යම නැවතA බල�න. රට මැද ක^කෙ� ඊළාg ලG�� ර)ම" ෙප�වා 
ඇත. එය ෙA ව( �ෙබන පෙYශය0. ඒ ව( කgක*ව� බTල ව M;න පෙYශය0. ඔ)� 
වැ� ෙදනාෙ] රජා ෙතොjඩම� ඇමැ�(මා ය. ඔTට රාජ� C�kව�නA C~ව�. 
ෙපරළ�නA C~ව�. එෙහ0� කවර ප�ය" රජකමට පA)වA ෙතොjඩම� මහතාA 
අමාත� මjඩලෙ: ය. Mංහලය�ෙ] වාද ෙ�ද Eසා අMංහලය�ෙ] සහාය නැ� ව රජය" 
C�kව�නට බැD තAAවය" උදාZ ඇත.  

සැබෑ ඊළාg රාජ�ය 
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ජනගහන අ�පාතය සලකා බල�න:  
1981 � ප\ රෙට� පවAනා කලබල Eසා ජන සංගණනය" ෙගන නැත. 1981 

ජනගහනය අ[ව Mයයට 74 " Mංහල ය. 26 " අMංහලෙයෝ ය. � ලංකා ඊළාg M�යම 
නැවැත බල�න.  

� ලංකාෙව� ෙරoස්ටා� ජනරාz (මාෙ] සංඛ�ාෙzඛන අ[ව අ)*Yදකට ආවාහ 
Fවාහෙය� ඇ�වන ප)z සංඛ�ාව එ"ල� හැAතෑ (�දහස3. ඔ)�ෙග� උප/න 
සංඛ�ාව ප)ලකට (�ෙදනා ගණෙ� බැ� Fට අ)*Yදට ෙගවz ෙකොපමණ අවශ� ද? උ(ර 
ෙදමළ ජනතාවටA නැෙගන�ර අgපාර හැර අෙන" ෙකොටස් cස්Og ජනතාවටA අයA 
කලා�ය - පා�ත රාජ� )ණාම, [+* අනාගෙA ක�ද උඩර;� ෙකොටස" ෙතොjඩම� 
රාජ�යටA iයාම ෙg රෙ� cz ජනතාව වන Mංහලයනට M+ව�ෙ� Gම" ද? [ව�� 
මැදහA ව සලකා බල�න.  
ජනවාසය: 

ෙදමළ ජනගහනෙය� වැ� සංඛ�ව" වාසය කර�ෙ� උ(* පළාෙත� Cට ය. ෙg 
පනත සgමත )ණාට ප\ දFඩ Mය� ෙදනා ම උ(රට යනවා ද? ඔ)� යව�නැ0 මා 
3ය�ෙ� නැත. රජෙ: ප�පA�ය Gම" ද? ෙදමළ ජනතාවA සමග ස්වzප Xද අමනාපය" 
නැත. මාෙ� එකම අදහස රට ජා� වශෙය� ෙව� කර�ෙ� නැ� ව එක ම ජන ෙකොටස� 
හැ�යට සෙහෝදර�වෙය� වාසය ��ම�. දැ�� ෙකොළඹ එෙසේ වාසය කරනවා. ඒ සම$ 
වාසය %& රටට ම එෙසේ 'ය ()�. සැමට %& රෙ* ම සාමෙය� '+ය හැ� 'ය () �.  

ළඟ බල�ෙ� නැ� ව +ර බැ�ම @+රජාණ� වහ�ෙසේෙ] පකාශය 0. එෙහ0� 
ෙපො+ෙN හැම ෙදනා මA, Fෙශේෂෙය� ෙබෞYධය� හැම ෙදනා මA හැම කට<Aතක � ම ළඟ 
බල�ෙ� නැ� ව +ර බැOය <( ම 0. එෙසේ ෙනො ෙකොට ළඟ පෙයෝජනය සලකා කට<( 
කෙළොA සකල ජනතාව ම කණගාk ෙවනවා ඒකා�ත0.  
�ංහල රට අනාගතෙ� � ෙදමළ රට" වන සැ$: 

ෙමකල ජනගහනය අ[ව Mංහල ජනතාව Mයයට 74 3. ෙදමළ ජනතාව Mයයට 18 3. 
cස්Og ජනතාව Mයයට 8 3. ෙමකල ප)z සංFධානය න�� වැඩ C~ෙවල" ෙගන යනවා. 
එ0� Mංහලය�ෙ] සංඛ�ාව අt ෙවනවා. අMංහලය�ෙ] සංඛ�ාව වැ� ෙවනවා.  

පා�ත රාජ� ආවාම ජනාවාසය ෙකබ^ ෙNදැ0 [ව�� සලකා බල�න. උ(ෙ� ��ය 
Fශාල 0. එ� වාසය කර�ෙ� හcදාව හැ*ණාම ෙදමළ ජනතාව 0. Mංහලය� පළවා හැර 
ඇත. <Yධය අවස� X Fට සg�ණ හcදාව ෙනොෙN නg වැ� සංඛ�ාව" ආප\ ඒම0 MDත.  

වAම� දFඩ ජනගහනෙය� බTතරය ෙවෙස�ෙ� ෙකොළඹ ය. පකාRත ෙපොOස් 
වා�තා අ[ව Mයයට 60 " ෙකොළඹ ය. <ද Eම )වA ආප\ ය�ෙ� ;ක ෙදනා ය. එෙසේ )ව 
ද තව වසර FMපහ" පමණ යන Fට උ(ර ෙදමළ ජනතාවෙග� Cp ය[ ඇත. cm උ(* 
පා�තය ම ෙදමළ රාජ�ය" ව[ ඇත.  

අ)*+ හත~හ" පනහ" පමණ යන Fට උ(ෙ� පාලකය� Eයම ඉ�හාසය ෙනො දැන 
Mංහලය� ෙකෙර� ෙවර බැඳ දG= ඉ��ය දFඩය� හා එ"Zම ඒකා�ත ය. එයට � 
ලංකාෙN අ� ෙපෙදස්වල M;න ද�ළය[A එක( කරෙගන <ද වැ+ෙණොA Mංහලය� 
කර�ෙ� Gම" ද? එ� ෙපර ලG= දැ[A උදා Z නැYද?  
අ% රාජ	සභා පනත ෙහොඳ ද? නරක ද? 

අ�A රාජ�සභා පනෙA Cටපත" ලැ@ණා. උගA මහAව*� කjඩායම" සමග 
3යවා බැ��. ඉතා ෙහොH� සgපාදනය කරන ලYද" බව වැටTණා. එෙහA C~ගත 
ෙනොහැ3 ක*=වO� ද <"ත0. එය 6+මය" ෙනො ෙN. ඒ ක*= C~බඳ ව මධ�ස්ථ 
FෙNචනය" ම( පළ ෙN. 

� ලංකාව ��වෙය� Mට Mංහල ෙබෞYධ රට0. ප\ කාලෙයක ෙදමළ හා cස්Og 
ජනතාව ද පැ�ණ ප/ංq )ණා. එෙහ0� Mංහල රට බTජා�ක රට" )ණා. එෙසේ )වA � 
ලංකාව Mංහල ෙබෞYධ රට බව අමතක කළ <( ෙනො ෙN.  
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අMංහල අෙබෞYධයනට අMංහල අෙබෞYධකම lක ග�නට තවA ෙබොෙහෝ ම රටවz 
ඇත. Mංහල ෙබෞYධයනට Mංහල ෙබෞYධකම lකග�නට �ෙබ�ෙ� � ලංකාව පමණ" 
බව Mංහල ෙබෞYධය[A අMංහල අෙබෞYධය[A 3M FෙටකA අමතක කළ <( ෙනො ෙN. 
එය ඉතා සාධාරණ q�තනය3.  
බලය ෙබදාහැ*ෙ+ ෙයෝජනා: 

� ලංකාව ඒ�ය රාජ�ය" ෙලස අඛjඩ ව පවAවාෙගන යාම ඕනෑ ම ව�වස්ථා 
සංෙශෝධනය3� තහ)* Fය <( ෙN. පළාA සංගමය ෙහෝ කලාප සංගමය ඒ�ය රාජ� 
සංකzපයට පටහැE වන ෙහ0� පළාA ෙහෝ කලාප සංගg C~බඳ ෙයෝජනා ඉවA Fය <( 
ය.  

ජනතා උදහසට පාත X ඉ�+ ලංකා (ර�N - ෙ�. ආ�.) සgc�ය මi� තාවකාOක 
Cයවර" ෙලස යා කරන ලද උ(* පළාත සහ නැෙගන�ර පළාත ආප\ ෙව� ෙව� ඒකක 
බවට පA 3pම අත�වශ� ය. ෙg ඕනෑ ම ව�වස්ථා සංෙශෝධනයක අEවා�ය අංගය" Fය 
<( ෙN. 

1987 � පළාA සභා C�kවන ලYෙY ජනවා�iක පශන්ය Fස ම cz අරcණ ෙලස 
සලකාෙගන ය. එෙහA එම පරමා�ථය M�නය" )ණා පම�. පළාA සභා කමය මහජන 
cදz iල ග�නා \+ අOයG බවට පA Z ඇත. ෙයෝoත ව�වස්ථා සංෙශෝධනය ෙහේ(ෙව� 
Fයදg තවA අ¡ක ව[ ඇත. <Yධෙ: බර වෙ] ම තවA බර" කර 3යා ග�නට ජනතාවට 
ෙම0� M+ ව[ ඇත. ෙg සත�යට Ck පා තව තව වැ� බලතල ස�ත පළාA සභා කමය3� 
රටට වැඩ" ෙNF ද ය�න Mතා බැOය <( ය.  

ආjtෙN ඍ1 වග�ම යටෙA පැවැ�ය <( 6ධාන ක*= _` සංඝයා හා පධාන 
ෙබෞYධ ස�� සමාගg 6න 6නා 3යා ඇත.  
• @Yධ ධ�මෙ: සහ ශාසනෙ: qරස්£�ය, 
• රජෙ: ඉඩg ස�තකය අ�ස( 3pම සහ පDහරණය, 
• ආර�ාව, ��ය, සාමය හා ෙපොOMය, 
• Mය� ම nව� ෙතොkපළවz, Mය� ම වරායවz,  
• Mය� ම පධාන වාDමා�ග ව�ාපාර, 
යන ෙgවා ඉ� සමහෙර3. එෙහA ෙgවා ඉk Z �ෙ¤ ද?  

,-ධ ධ/මයට 01ඛස්ථානය: 
@Yධ ධ�මය 6cඛස්ථානෙ: ලා සැල�ම, එය ආර�ා 3pම සහ ෙපෝෂණය 3pම 

තහ)* වන අ�දෙg ෙයෝජනාව ඉතා ෙහොඳ ය. එෙහA ෙදවන උපෙzඛනය බල�න. සංවෘත 
ලැ0ස්(ෙN 52 වන ක*ණ ෙලස @Yධ ධ�මය යන වදන සඳහ� ෙN. 51 කා�තා කට<( ය. 
52 ¦ඩා කට<( ය. ෙදවන ෙzඛනය සැක�ෙg � නg පcඛස්ථානය � �ෙ¤ දැ0 සැක0. 
අෙන" කාරණය @+ දහම සහ ශාසනය ආර�ා 3pම C~බඳ Mය� ක*=වල � මහා 
සංඝයාෙග� Fමසන බව0. උAතpතර මjඩලය සමග Fම�ෙම� කට<( 3pම ෙහොඳ ය. 
එෙහA උAතpතර මjඩලය ඒකපා�ශF්ක මjඩලය" බවට පDව�තනය Zම වළ"වන 
පD/ �� සකස් Fය <( ය. එෙසේ නැAනg රජය" ෙවනස් ZමA සමග ම උAතpතර 
මjඩලෙ: සාමාoකAවය ද ෙවනස්Zම Eයත ය. එවැ�න" M+ )ව ෙහොA උAතpතර 
මjඩලය ෙහේ(ෙව� ෙනොM� භයානක ප�ඵල ඇ� Fය හැ3 ය.  
රජෙ� ඉඩ+: 

�Eස් සgපත ළඟට රටකට ඇ� ෙලොG ම සgපත ඉඩg ය. ෙතරෙපන ජනගහනය" 
ඇ�, අබ ඇටය" බ^ රටකට ඉඩgවල ව;නාකම තවA වැ� ය. රජෙ: ඉඩg ෙබදා �ෙg 
බලයA එෙසේ ෙබ�ෙg � පළc තැන /ස්¨"කෙ: ජනයාටA ඊළඟ තැන පළාෙA ජනයාටA 
�ෙg බලයA ��ෙය� ම පළාA සභාවලට +� Fට, ඉඩg �ඟ පළාAවල ජනතාවෙ] ඉඩg 
පශන්ය Fසඳ�ෙ� ෙකෙලස ද? උ(* සහ නැෙගන�ර පළාAවල අවතැ� X Mංහල හා 
cස්Og ජනතාවෙ] පශන්ය Fස මට අදහස් කර�ෙ� ෙකෙසේ ද?  
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රෙ� ම ජනතාවෙ] ෙපො+ සgපA ෙයොදවා 8� කළ මහවැO ව�ාපාරය වැE ජා�ක 
සංව�ධන ව�ාපාරවල ඉඩg සංව�ධනෙය� රෙ� ජනතාවට ෙපො+ යහපත" සැලැෙස�ෙ� 
ෙකෙලස ද?  

ඉඩg ෙබදා �ෙg � පළc වන තැන සහ ෙදවන තැන /ස්¨"කෙ: සහ පළාෙA 
ජනතාවට �� කළෙහොA සමස්ත � ලංකාව ම එ� Mය� ම වැMය�ෙ] වාස��ය Fය <( ය 
යන අදහස 8ඳ වැෙ�. රෙ� ඕනෑ ම පෙYශයක ජනාවාස ඉඩg ලබා ගැ�ෙg අ0�ය Mය� ම 
� ලාං3කයනට සමෙසේ �8ය <( ය.  

රජෙ: ඉඩg පDහරණය පළාA සභාවලට පැවpම, මනඃකzCත ආෙN�ක Eජ8ම 
තහ)* කර ගැ�මට ඊළාg වා�නට සහ ෙබ+gවා�නට *Gz �ම3. ෙම0� “ආෙN�ක 
Eජ8g” පෙYශය (ළ බTතර ජන ෙකො�ඨාසයට තැන" නැ� ෙN. තව ද රජය සහ පළාA 
සභා අතර ද පළාA සභා එ3ෙනක අතර ද උග ගැkg ඇ� ව[ ෙනො අ[මාන ය.  

රෙ� ආර�ාව ��ය හා සාමය තහව* කරන පධාන ආයතනය" ව[ෙ: ෙපොOස් 
ෙසේවාව 0. ෙමය තE පාලනය" යටෙA පැවැ�ය <( ය. පළාතක පධාන ඇමැ�වරයා FM� 
පA කර[ ලබන පධාන ෙපොOස් ෙකොමසාDස් වරයG සහ එවැE අයG යටෙA පාලනය වන 
Eලධාp� තමාට DM ෙසේ �යාකරZමට යg 3M පධාන ඇම�වරයGට හැ3 ව�ෙ� ය. 
ම�ද, පළාෙA ෙපොOස් ෙකොමසාDස් වග3ය�ෙ� ආjtව ෙහෝ ෙපොOස්ප� ෙවත ෙනො ව 
පධාන ඇමැ�ට ය. ෙමවැE ��මය බලතල ෙනොමැ� ව පවා FFධ ආjt යටෙA පෙYRය 
බලග( ෙYශපාලකය� ෙපොOMවල කට<(වලට අත දැ®ෙම� අපරාධ පp�ණ කමය අ)z 
X ආකාරය ගැන cm රට ම ද�. �Eස් අ(*දහ� Zg, ¯ෂණ, මානව අ0.� පැහැර ගැ�g 
ආ/යට ෙපොOස්Mෙ: සමහ*� ෙපළ°ණ හැ; පකට ය. 

එක එක පළාතට ෙවන ෙවන ම ෙපොOස් ෙසේවාව" 8�වන Fට, එ" පළාතක අපරාධ 
කාරයGට තවA පළාතකට ඇ( m Z Eදැzෙz කට<( කළ හැ3 0. තමාෙ] පළාෙත� 
ඔ¤බට ෙගොස් රාජකාD 3pමට පළාA බද ෙපොOMවලට බලය නැ� Eසා ය. ඇමDකා එ"සA 
ජනපදෙ: එවැE තAAවය" ඇත. ��ෙ: M+*වO� පැන යෑමට මං ෙසොයන නමiය 
අපරාධක*වනට පළාA ෙපොOස් ෙසේවෙය� Fශාල වාMය" සැලෙස0. එ0� අපරාධ තව 
තවA වැ� ව[ ඇත.  

පධාන ඇමැ�වරයා, තම පළාA සභාවට පමණ" වග3යන ෙYශපාලකෙය3. Mය 
ෙපොOස් බලකාය රහMගත ව �OටD ෙපොOMය" ෙලස /<= 3pමට ඔTට අවශ� නg 
6mවන. එම±� ස�නYධ බලකායකට cල 6රාගත හැ3 ය. එය රෙ� ම ජා�ක ආර�ාවට 
ත�ජනය3.  

²ල� ෙකො�සම ෙයෝoත සංෙශෝධන අ[ව බලග( ආයතනය3. එ" එ" පළාතකට 
ෙව� කළ<( cදz පමාණය .රණය කර�ෙ� එය 0. ෙමම ෙකො�සමට 6Yගලය� පA 
කර�ෙ� පධාන ජා.� (න ෙව[ෙව� (� ෙදෙන3. එනg Mංහල, ෙදමළ, cස්Og 
වශෙයE. බ�ග� ෙහෝ මැෙz ජා�කයGට පAZg ලැ8ය ෙනොහැ3 ය. ෙමම ��ය අ[ව 
ඕනෑ ම ෙNලාවක ෙබෞYධයG බැහැර Zමට ඉඩ ඇත. එෙහA සැම Fට ම අEවා�යෙය� ම 
ඉස්ලාg භ"�කෙය" ඇ(mෙN. ෙමය පවස�ෙ� ඉස්ලාg භ"�කයනට අ�ත3� ෙනො 
ෙN. ෙයෝoත ��ෙ: අසාධාරණය ෙප�Zමට ය.  ෙමවැE වැදගA ෙකො�සමකට ජා.� 
අ[ව සාමාoකය� පA 3pම අ³රද�´ අමෙනෝඥ C~ෙවත3.  

cදz ණයට ගැ�මට පළාA සභාවලට බලය ලැෙ¤. FෙYශ ණය ගැ�මට 6mවන. 
ආjtෙN cදz ඇමැ�වරයා යg යg E�ණායකය� හා �මාව� පනව[ ඇත. එෙහA ඒවා 
අ_බවා පළාA සභාව �යා කෙළොA, cm රෙ� ම ආ�£කය අන(රට වැෙ�. FෙYශ ණය 
ලැෙබ�ෙ� ඒකාබYධ අරcදෙz ඇපයට යටA ව බැF� ය.  

ළඟ � රෙ� යහපතට පටහැE වන ෙලස �යා 3pම Eසා FෙY´ය සහ FෙYශ ගැ� 
රාජ� ෙනොවන සංFධාන මහජන උදහසට පාත )ණා. රජෙ: 3M ම අ[මැ�ය" අ[දැ[ම" 
ෙනොමැ� ව ඕනෑ තරg FෙY´ය රාජ� ෙනොවන සංFධානවO� ආධාර ලබා ගැ�මට පළාA 
සභාවලට බලය ලැෙ¤. FෙY´ය හා FෙY´ය ගැ� රාජ� ෙනොවන සංFධානවලට Mය ධන 
බලය ෙයොදවා පළාAවල අකට<( 3pමට ෙg අ[ව ඉඩ ලැෙ¤. ෙමය ජා�ෙ: ඒ�ය භාවයට 
හා ආර�ාවට මහA ත�ජනය" වන ෙහ0� එවැ�නකට 3M ෙසේA ඉඩ ෙනො තැ8ය <(0.  
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