නැගෙනහිර පළාගේ පුරාවිද්යා ුම ක මළකනාමර
සඳහා වූ ජනාධිපති මාර්

සාධම බලමා

සංක්ෂිප්ත සටහනක්ෂ සහ අද්හස් ද්ැක්ෂීක
2020 ජූනි කස 2 දිනැති අංම 2178/17 ද්ර

අතිවිගේෂ ෙැසට්පත්ර

කින්  ්රී ලංමා

ජනාධිපතිවර ා විසි්  ‘නැගෙනහිර පළාගේ පුරාවිද්යා ුම ක මළකනාමර
ජනාධිපති මාර්

සාධම බලමා ' පිහිටුවන ලදි.

'ජනාධිපති මාර්

සාධම බලමා ක්ෂ' නිර්කා

පවරා තිගබ් ග්  කුකන නීති
'ජනාධිපති මාර්
බල

කිරීක සඳහා ජනාධිපතිවර ාට බල

ටගේ ද්?

සාධම බලමා ක්ෂ' නිර්කා

කිරීකට ජනාධිපතිවර ාට විගේෂග ් 

පවරන නීති ක්ෂ ගනාකැත. ෙැසට් පත්රගේ  සඳහ්  ව් ග්  ය

33 වන වේ ති
වන වේ ති

සඳහා

ණ්ඩුක්රක වයවස්ථාාග

ටගේ පවේනා බලතල භාවිතා මරන බවයි. ණ්ඩුකමරක වයවස්ථාාග
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කින්  ජනාධිපතිවර ාගේ බලතල ද්ක්ෂවා ඇති අතර, ජනාධිපතිවර ාට

පහත සඳහ්  ගේ මළ හැකි බව පැහැදිලිවක සඳහ්  මරයි:
i.

ණ්ඩුකමක
ර වයවස්ථාාව සඳහා ෙම  මරු  ලැීමක සහ ය

තහවුම  කිරීක සහතිම

කිරීක,
ii.

ජාතිම සංහිඳි ාව හා ඒමාබේධතාව ප්රවර්ධන

කිරීක,

iii.

ණ්ඩුකමක
ර වයවස්ථාා මවු් සිලගේ  සහ ස්වාීනන ණ තනවල නිසි ක්රි ාමාත්ේව
සඳහා පහසුමම් සැපයීක,

iv.

කැතිවර
කැතිවර

ගමාමිෂ්  සභාවට ුපගද්ස් දීක සහ නිද්හස් හා සාධාර
ක්ෂ පැවැේීක සඳහා නිසි ගමා් ගේසි නිර්කා

කිරීක සහතිම

කිරීක,
v.

පාර්ලිගම්් ුග දී රජගේ  ප්රතිපේති

ප්රමා

vi.

පාර්ලිගම්් ුග

vii.

පාර්ලිගම්් ුව මැඳීක, මල් තැීමක සහ විසුම වා හැරීක,

viii.

තානාපතිවම ් , කහ ගමාකසාත්ස්වම ්  පිළිෙැනීක, හඳුනා ෙැනීක සහ පේ

චාත්ත්රාු ල ල ස්ස්ීම්වල

කිරීක,
ලසුන ද්ැරීක,

කිරීක,
ix.

ජනාධිපති නීතිඥවම ්  පේ කිරීක,

x.

ජනරජගේ  ගපාදු

ද්රාව තබා ෙැනීක,

xi.

යුේධ

ප්රමා

xii.

යවැනි සි ලු ක්රි ා සහ ණ්ඩුක්රක වයවස්ථාාවට පටහැනි ගනාවන ගේ සිදු කිරීක.

සහ සාක

අගප් ණ්ඩුක්රක වයවස්ථාාග

කිරීක,

33 වන වේ ති

අු ව පවා ජනාධිපති මාර්

බලමා ක්ෂ පිහිටුීක සඳහා නිේිත බල ක්ෂ නැත. ඊට ගවනස්ව ුද්ාහර
ව ග ් , 1978 අංම 09 ද්ර

විකර් න නීති

කින්  විකර් න

සාධම
ක්ෂ

සඳහා විගේෂ

ජනාධිපති ගමාමිසම් සමස් කිරීක ගවු ගව්  ජනාධිපතිවර ාට බල
ගමගස් ගවතේ, 'ජනාධිපති මාර්
ණ්ඩුකමක
ර

වයවස්ථාාවට

සාධම බලමා ක්ෂ' සඳහා යවැනි විගේෂ නීති ක්ෂ නැත.

අු ල ලවන

යවැනි

සි ලු

ක්රි ාව් 

සිදු

ජනාධිපතිවර ා විසි්  33.2 (h) වේ තිගේ  පුළුල් භාෂාව කත විේවාස
ගමගනකුට ුපමල්පන

ගැසට් පත්රය

ලබා දී තිගේ.
කිරීක

පිළිබඳව

තබන බව පක

ක්ෂ

මළ හැකි .

දී ‘ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය’ සඳහා ලබා දී ඇති

යේතු
I.

අනාෙත පරපුර සඳහා ්රී ලංමාග

II.

්රී ලංමාවට සා්ම්බර ිතිහාස ක්ෂ තිගබන අතර පුරාවිද්යා ිතිහාස
අේවිතී ේවගේ  මූලාශ්ර

III.

ග යතිහාසිම ුම ක

ණරක්ෂෂා කිරීක.
ු  යහි

කි.

ස්වභාවිම හා මිනිසා විසි්  ඇතිමරවන ලද් ක්රි ාව්  ගේුගව්  ුම ක

පිත්ගහමි් 

තිගේ.
IV.

යවැනි ුම ක ්  ණරක්ෂෂා කිරීක ගවු ගව්  ්රී ලංමාව ජාතිම හා ජාතය් තර
ව ග ්  විවිධ සම් තී්  අේස්  මර තිගේ.

කාර්ය සාධක බලකාය
ග්රසට් පත්ර
i.

කින්  මාර්

බලතල
සාධම බලමාගේ  බලතල විස්තර ගමාට තිගබ් ග් :

නැයගනහිර පළායේ පුරාවිද්යාේ ක දැද්ගේක  ඇ ඇති ථ ාන
හඳුනා ගැනී .

ii.

සංර ඇෂණය හා ප්රති්ඨාපනය
කළ නාකරණය කිරී

iii.

ගින් පුරාවිද්යාේ ක ුමය යන්

සඳහා සුදුසු දැඩසටහන් ක්රියාේ ක කිරී .

එදැනි පුරාවිද්යාේ ක ථ ාන සඳහා යදන් කළ තුතු මඩ ප ප්ර ාණය
හඳුනායගන ඒදා නිසි යලස හා නීතයනුකූලද යදන් කිරී ට පියදර
ගැනී .

iv.

පුරාවිද්යාේකම

වැද්ෙේමකක්ෂ

ණරක්ෂෂා කිරීක සහ ගේශී
ප්රවර්ධන

ඇති

හා විගේශී

ස්ථාානවල

සංස්මෘතිම

ව ග ්  ්රී ලංමාග

කිරීක සහ යවැනි ුම ක ්  ප්රවර්ධන

වටිනාමක

සුවිගේෂේව

කිරීක සඳහා නිර්ගේ

ිදිත්පේ කිරීක.
ඊට අකතරව ෙැසට් පත්රගේ  ගකගස් සඳහ්  ග :
v.

මාර්

සාධම බලමා ට විකර් න සිදුකිරීකට සහ ුපගද්ස් ලබා දීක මළ

හැකි .
vi.

වත්්  වර වාර්තා ිදිත්පේ කිරීක.

vii.

සි ලුක රජගේ  නිලධාරී් ට සහ ගවනේ පුේෙලයි් ට ුපගද්ස් ගහෝ ිල්ීම්
නිකුේ මළ හැකි .

කාර්ය සාධක බලකාය
කිරී

ුපයද්ථ යහෝ මල්ලී ප දලට අනුකූල වී

යදනුයදන් ගැසට් පත්රය

සහතික

සඳහන් දන්යන්:

a) සි ලුක රජගේ  නිලධාරී්  සහ අගනකුේ පුේෙලයි්  යවැනි ුපගද්ස්වලට
අු ල ල වි

යුු .

b) රජගේ  නිලධාරී්  සහ ගවනේ අ
සි ලු ගතාරුම  සැපයි
c) කිසි ම් අකාතයං

හැකි සෑක සහ ක්ෂක ලබා දි

යුු අතර

යුු . සහ

ම, රජගේ  ගද්පාර්තගම්් ුවම, රාජය සංස්ථාාවම ගහෝ

ගවනේ සකාන ඕනෑක රාජය ණ තන ම ගහෝ නිලධාත්ග කුගේ ප්රකාද් ක්ෂ
ගහෝ පැහැර හැරීකක්ෂ පිළිබඳ සි ලු සිේීන්  ජනාධිපතිවර ා ගවත ඍජුවක
වාර්තා මළ යුු

.

කාර්ය සාධක බලකාය
1.

මාර්

සංතුතිය

සාධම බලමාගේ  සභාපතිවර ා විශ්රාමිම ගම්ජර් ගජනරාල්වර කු වන

ණරක්ෂෂම අකාතයං ගේ  ගල්මම් වර ා
ීකට නි මිත මාර්

සාධම බලමා

. ගබාගහෝ සිවිල් ණරවුල් වලට සම්බ් ධ

මූලිම ව ග ්  හ ද්ා පුහුණුව ඇති අග කු

විසි්  ගකගහ වු  ලැගේ.

2.

ආගමික

කණ්ඩාය ප

නියයෝජනය

කිරී

යබෞද්ධ

භි ඇූන්

දහන්යථලා යද්යද්යනකුයගන් සහ සිංහල යබෞද්ධ ජනදාර්ගිකආගමික පසුබි ක යපනී සිටින සා ාජිකයින්යගන් ද් අයනකුේ
සියලු

සා ාජිකයන්යගන් ද් ස න්විත යේ. යදනේ කිසිදු ආග  ඇ

නියයෝජනය යනායේ.
3.

ගසසු සාකාජිමයි්  අතරට ි්ම් ගමාකසාත්ස්, පුරාවිද්යා අධයක්ෂෂ
ජනරාල්, නැගෙනහිර පළාගේ ි්ම් ගමාකසාත්ස්, මිනි් ගද්ෝම  ජනරාල්
සහ ගජයෂ්ඨ නිග ෝජය ගපාලිස්පතිවරග ක්ෂ ඇුළේ ග .

4.

ගේ පාලන අව යතා සඳහා පක්ෂෂග්රාහී බ බවක්ෂ ඇති ගද්ර

කාධය ජාලගේ 

සභාපතිවර ා ද් ගකහි සාකාජිමග ක්ෂ ග .
අද්හථ ද්ැ ඇවී ප
1.

මාර්

සාධම බලමා ට පුරාවිද්යා ගද්පාර්තගම්් ුවට සකාන මාර්

කිහිප ක්ෂ තිගේ. ේවිේව පත්පාලන ප්රග
පිළිබඳ පූර්

ක්ෂ අු ෙකන

් 

කිරීක විෂ

වෙකීකක්ෂ ඇති ණ තන ුළ ඇති ෙැටළු විසඳීකට අසකේ

ග . වැ් මටයුු නැවත නැවත සිදු කිරීක සහ ්රී ලංමාග
දියුණුව සඳහා ගේ පාලන නැඹුම ව හඳු් වා දීක සිදුවන ය
නාස්ති කි. පුරාවිද්යාව වැනි විෂ

්  හ ද්ාමර

ව් ග්  යකින්  යහි

වෘේතී භාව

ණ තනවල නිපු

අවතක්ෂගස්ම  ීක යි.

ේව

පිත්හී බක

පුරාවිද්යාග
කහජන

ද්ල්

කිරීගම් අ් තරා
සහ පවේනා

රාජය

2.

මාර්

සාධම බලමා

අීනක්ෂෂ

තාවමාලිම ණ තන ක්ෂ ීක, කිසිදු පාර්ලිගම්් ු

කි්  ගතාරව ක්රි ාේකම ීක සහ යහි තීර

වලි්  ඩා්ාවට පේ

්රී ලාංකිමයි් ගේ නිග ෝජන ක්ෂ ගනාකැති ීක, යහි තීර

ගේුගව් 

ඩා්ාවට පේ වූව්  අතර සැම ක්ෂ හා අ හපේ හැඟීකක්ෂ ඇති වි
ීක. සංවාද්ාේකම ගනාවන යහි ක්රි ාව් , අේතගනෝකතිම වි

හැකි

හැකි අතර

බලහේමාරී ගහෝ ප්රච්්මාරී ගලස පුේෙල ් ට හා ප්රජාව් ට දුක්ෂ
ග ද්නා හා හිංසා ඩා්ා ඇති මරවු  ඇත.
3.

මාර්

සාධම බලමා

ුළ මා් තාව්  ගහෝ ජනවාර්ිනම හා ණෙමිම

සුළුතර ්  නිග ෝජන
සංයුති

කිරීකක්ෂ ගනාකැත. මාර්

කින්  නැගෙනහිර පළාගේ හ ද්ාව නිසා ද්ැනටකේ ද්ැඩි

දුෂ්මරතාව් ට
නීතයු ල ලභාව

හු

දී සිටින සහ හිංසාවට ලක්ෂ ී සිටින ප්රජාව්  අතර

ලැීමක, විේවාස

ද්ා ම ීක (ඇේත ව ග ් ක ය
4.

සාධම බලමාගේ 

ඇතිීක ගහෝ ප්රතිස් ධාන

සඳහා

ප්රතිවිම ේධ ගද් කි) සිදු ගනාවු  ඇත.

නැගෙනහිර පළාගේ ජනවාර්ිනම හා ණෙමිම ව ග ්  ද්ැඩි ගලස
තරඟමාරී

වන

ි්ම්

ෙැටළු

තිගේ.

වසර

ෙ

නාවක්ෂ

තිස්ගස්

සහජීවනග ්  මටයුු මළ ප්රජාව්  ද් සිටිති. යහි ජනෙහන වයාප්ති ,
ගේ පාලන, ජනවාර්ිනම හා ණෙමිම ව ග ්  සම්පේ ගව්  ගව් ව ලබා
දීක සහ ද්ම ණු සකාජ-ණර්ිම බලපෑම් ඇුළු දුක්ෂෙැනවිලි විසඳීගම් දීර්ඝ
ප්රකාද් ්  සකඟ ෙැටළු රාශි ක්ෂ තිගබන ප්රගේ
වැ්පිළිගවලමට ප්ර තතාව
නැගෙනහිර

ි්ම්

කි. පුරාවිද්යා සංරක්ෂෂ

දීක, කානව ෙැටළු වල සංකීර්

සම්බ් ධ ග යතිහාසිම

ේව

දුක්ෂෙැනවිලි

සහ

ගනාසලමා

හැරීකේ, ිලක්ෂමෙත ප්රගේ වල ගවගසන සි ලු ජනතාවගේ ජීවකාන
ථාාර්ථා ්  සහ සැබෑ අව යතා හිතාකතාක බැහැර කිරීකේ, ඔවු් ගේ
දුෂ්මරතා තවදුරටේ වර්ධන

මර ඔවු් ගේ සංවර්ධන

අ්ාල මරු 

ඇත.
5.

මාර්

සාධම

බලමාගේ 

සංයුතිග ් 

ඇඟගව් ග් 

සුළුතර

අව යතාව් ට හානිවන පත්දි සිංහල ගබ ේධ අව යතාව් ට ප්ර තතාව
දීකයි. ෙැසට් පත්රගේ  සහජීවන
භාෂාවක්ෂ නැත. ගකක මාර්

සහ අ්  අ ට ෙම  කිරීක පිළිබඳව වූ

සාධම බලමාගේ  සංයුති

අු ව සුළුතර

ප්රජාව් ට බලපෑම් ඇතිීකට ි් ඇති අතර යකින්  සිංහල බහුතරගේ 
ගමෝප

හා අකනාප

ඇති ී නව ෙැටුම් ඇති වි

ග් වාසිම ප්රජාව්  අතර අවිේවාස

හා ්ැීමර

හැකි

. යකින් 

ෙැඹුම  මළ හැකි

.

හ ද්ාව හා නීති

6.

ක්රි ාේකම මරන නිලධාරී්  මාර්

ඇුළේ කිරීක කින්  ගකක මාර්

සාධම බලමා ට තක අභිකත

අව ය නම් ස් නේධ ප්රච්්ේව
ණ තනිමව

පත්දි

භාවිතා කිරීකට නීතයු ල ලව

න ගද් ාමාරග ් ක විධිනිග ෝෙ

පණිවි් ක්ෂ සප

සාධම බලමා ට

හිමිව ඇති බවට

යි.

නිග නය
අවසාන ව ග ් , ජනාධිපති මාර්
ප්රජාත් ත්රවාදී ණ තන අභිබවා
කිරීකකි. රාජය ණ තන
හු

දි

හු

සාධම බලමා ක්ෂ නිර්කා

න ගලස විධා ම බල

කිරීක

ු 

අනව ය ගලස භාවිතා

ගද්න කුකන ගහෝ අඩුකපාඩුකමම් ගහෝ අභිග ෝෙ ් ට

යුේගේ රාජය ණ තන සඳහා අව ය ගමා් ගේසි නිර්කා

මිස ඒවා ිවත ද්ැමීගක්  ගනාග .

කිරීක කින් 

මිනිසු්  ි්ම්වලි්  ිවේ කිරීක සහ සි ලු

ප්රජාව් ට බලපාන ි්ම් ගනාකැතිමක ඇති ීකට පුරාවිද්යාව පද්නම් මරෙේ
සාධාරණීමර
ප්රව

්  අනිසි ගලස භාවිතා කිරීක ්රී ලංමාග

පවේනා හුම පුම දු

තාව කි. PARL විසි්  යවැනි අවස්ථාා ගබාගහාක ක්ෂ ගල්තනෙත මර තිගේ.

විගේෂග ්  ගකක කැතිවර
සහ සුළුතර ප්රජාව්  ිය

ප්රචාරම මාල

ුළ, ගනාස් සු් තාව ක්ෂ ඇති කිරීක

ෙැ් ීක කින්  ගේ පාලන වාසි ලබා ෙැනීක සි ලු ්රී

ලාංකිමයි්  විසි්  ප්රතික්ෂගෂ්ප මළ යුු . ි්ම් පාලන
හා යුක්ෂති සහෙත වි

හා පත්පාලන

සාධාර

යුු .

නිර්යද්ශ
රට පුරා පුළුල් අද්හස් විකසීගක්  පසුව ප්රමා
සඳහා ිදිත්පේමරන ලද් නිර්ගේ

ට පේ මරන ලද් කහජන ි්ම් ප්රතිපේති

PARL සිහිපේ මරයි :

නිර්යද්ශය 7.1 සුළුතර ප්රජාව්  ග යතිහාසිමව භාවිතා මළ භූමිග ්  ඈේ
ගනාමළ යුු . ය
ප්රජාදන් අදතැන්වී සඳහා යේතුදන දයාජ
පුරාවිද්යාේ ක සා ඇහ යහෝ දන වීවීන් හා දනාන්තර ආර ඇෂා කිරී
ස පබන්ධ යේතු ද්ැ ඇවී නතර කළ තුතුය.
නිර්යද්ශය 7.2 ජනදාර්ගික හා ආගමික බහුේදදාද්ය අථ ාදර කරන
භූමිය පිළිබඳ සුවියේෂී හිමික ප ශ ඇති ේ කිරී සඳහා පුරාවිද්යාද හා
මතිහාසය අනිසි යලස භාවිතා කිරී නැදැේවී ට රජයන් විසින් දහා
පියදර ගත තුතුය. ය ප ප්රයද්ශයක යදයසන සුුතතර ප්රජාදන්යේ  ස ාජ,
සංථකෘතික හා යද්ශපාලන පැදැේ ට තර්ජනය ඇ දන අතුරින්
පුරාවිද්යාද හා මතිහාසය හැසිරවී අරධර්ය ේ කළ තුතුය.

ගකක සටහන සමස් ගමාට ඇේගේ ි්ම් අයිති සඳහා වූ ජනතා ස් ධාන (PARL)
විසි්  වන අතර ිහත සඳහ්  ෙැසට් පත්ර පිළිබඳ විවර
පද්නම් ී ඇේගේ
2020 ජුනි 22 දිනට ලබා ෙත හැකි වූ ගතාරුම  කත .

