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ස්තූතිය 
 
මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  සඩස් ිමමෙි  ාා  ැා කඩ ූ  ැ්යමෂණ  ඩටයුතු සඳහා  මූාය කා යඩත්වය සතැයූ 
එක්සත් රා ජධා නිමෂ ජා ත්යන්තත්ර සවව්යධයය ිළිබඳඳ මකැා ්යත්මනන්තතුව (DfID) සහ ඩතය ා මේ 
ජා ත්යන්තත්ර සවව්යධය ැ්යමෂණ  ෙධයස්ාා යයට පැම  ස්තූතිය ුදක ඩරු  ඩතෙතත්මත්ු.  මන තුිබන්ත 
යතවත් ැදවචි ඩර ූ  ප්රජා වක් ිළිබඳඳ ැතුරු  මත් රතුු  පයා වර ය ඩරැත් හතකි ූ වා  ැෙ ක් මය ව 
යා ැරිඩ ප්රජා වඩ ප්රජා  ැතතිඩ ක් සඩස් කිීමමෙි  ාා  මය ැය වය ්රෙමේීමෙය පකහස් ැමේණ යට ක 
පවස්ාා ව උකා  ිමය   
 
ජය වා ්යගිඩ පධයයයය සනඳන්තධ ජා ත්යන්තත්ර ෙධයසා්ා යමෂ ිමධා යඩ පධයක්ණඩතුො මැන්ත සහ එෙ 
ඩා ්යය ෙණ් ායමයන්ත ාක සහා ය ක ඩෘත්ඥ පූ්යවඩව සිි ැත් ඩරු.   
 
ැ්යමෂණ ය සඳහා  කත්ත් සනැා කයමයන්ත සහා ය කතක් ූ  සිවහුදර වතසියන්ත, රා ජය නිාධා ීමන්ත සහ එෙ 
ප්රමශවවා ීනන්තම  කයඩත්වය ක පැය ඩරු.  ැ්යමෂණඩ සහා යඩයින්තම  උැඩා රය ක ස්තූති පූ්යවඩව 
සිි ැත් ඩරු.   
 
ැ්යමෂණ  ඩණ් ා යමන යා යඩයා  වය ආචා ්යය රජිත් ාක්ණ්ෙන්තම  උැඩා රය සහ ෙඟ මැන්තවීෙ ක 
ඉත්ා  මැෞරවමයන්ත සිි  ඩරු.   
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විධායක  ාරාාශය 
 
මෙෙ වා ්යත්ා ව වයා ත්ු.ල්ා ග්රා ෙ නිාධා ීම මඩ ඨාසා සමෂ ිළි  ස සිවහුදර ෙහල් නිවා සවා කතයට ැදවචි 
වී සි සය යතවත් ැදවචි ඩර ූ  ප්රජා වක් ිළිබඳඳවයි  සිවහුදර යු  පදයර මකඩකින්ත සෙන්තිමත් ෙහල් 
නිවා සයක් වය පත්ර ඒ එක් පදයරයඩ නිවා ස 60 ඳතඟින්ත මවයි  එය මැ   යඟා  ඇත්මත් මඩ ළඹ 
ැදවචි ව සි ස ු.ඩුක්කු ප්රජා  මකඩක් වය වයා ත්ු.ල්මල් 54 වත්ත් සහ මඩ ළඹ 7ි  186 වත්ත් 
ැදවචිඩු වන්ත යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ සඳහා යි  මෙෙ යතවත් ැදවචිඩරූ වන්ත පවත්තන්ත වී ඇත්මත් ශ්රි ාවඩා  
රජය ෙඟින්ත මඩ ළඹ යැරය තුළ දයත් ඩරය ාක සවව්යධය වත සටහන්තවා ප්රතිලායක් මාසයි   
 
මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  IDRC සහ DfiD ෙඟින්ත �යා ත්ෙඩ වය Safe and Inclusive Cities (SAIC) 
යතෙතති වයා ැෘතිය (107361-001) යටමත් මඩමරය වසර තුයඩ දගුඩා ලීය ැ්යමෂණ යඩ මඩ ටසක් 
මාසයි  මඩ ළඹ යතවත් ැදවචි ඩර ූ  ැෘහස්ා 800ක් ැෙ  ආවර ය වය මසේ පධයයයමෂ ැළු. 
වසර තුළීම දයත් මඩු ණු සමීක්ණ යක් ෙඟින්ත මකවය වසම්ය ීම සිදු මඩු ණු ප්රජා  ැතතිඩ  තුළීම 
ැමේවයය ඩළ යුතු මත්ො  හඳුයා  ැන්තයා  ාද  ප්රජා  ැතතිඩම ි  පරු.  ූ මෂ සමීක්ණ  තුළ ීම හඳුයා  
ැත් මත්ො  ැතුරරින්ත ැමේවයය කිීමෙ සහ ප්රජා ව සිය පුතත් ැරිසරයට සහ ඇඇත්තන ිමට  පුතත් 
ැතටළුවාට පු ැත් වීමනීම මය කා  ැන්තයා  යා න්තත්ර  හඳුයා  ැතනීෙයි  යව ම ෞතිඩ සහ සො ජ 
ැරිසරයට පු කූා වය ැරිද යතවත් ැදවචි ඩර ූ වන්ත සිය ජීිමඩා ව, පධයා ැයය, මසේවා  සැයා  ැතනීෙ, 
ආ්යථිඩ, සො ජයීය සහ මශවැා ාය ජීිමත්ය පු ැත් ඩර ැන්තයා  ආඩා රය මඩමරි  මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  
පවධා යය මය ු. ඩරය ාද   
 
මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  සඳහා  කත්ත් රැස් කිීමමන ප්රධා යත්ෙ ො ්යැය ූ මෂ සිවහුදරවා ීනන්ත, රජමෂ 
නිාධා ීමන්ත සහ ප්රධා ය මත් රතුු  සැයන්තයන්ත සෙඟ ැතවතත් ූ  ැතුරු  සනු.  සා ඩ්ඡාා  සහ ිමිමධ 
වයස් ඩා ණ් වා ස්ත්රින්ත සහ ුදු ණයින්ත සෙඟ ැතවතත් ූ  මය ු. ඩළ සනු.  සා ඩ්ඡාා  මේ  සිවහුදරට 
නිත්ර යා ෙ තුිබන්ත නිීමක්ණ  කත්ත් ක රැස් ඩර ැතිු.  කත්ත් රැස් කිීමමන රා ු.ව සඩස් කිීමමනීම 
වයා ු.ල්ා ප්රචණ් ඩා ීම ස්ාා යයක්ය යය ඳවට ැවත්යා  සා ො යය ෙත්ය සතාකිල්ාට ැනිිනන්ත 
ැ්යමෂණඩ ඩණ් ා යමන ආරක්ණා ව සහ ප්රජා මේ මශවැා ාය සවස්ඩෘතිය ැතය ිමමවේණ පවධා යය 
මය කය ාද  කත්ත් රැස ් කිීමමනීම සතළකිල්ාට ැතු ු  ත්වත් ඩු  ක් යන සිවහුදර වතසියන්තම  
වෘත්තිෙය ඩටයුතුවාට පවෙ ඳා ධා වක් වය ැරිද එෙ ඩටයුත්ත් ත්ර ැතනීෙයි  ෙන්තක එෙ වතසියන්ත 
ඳහුත්රයක් දකනිඩ මේත්යයක් සඳහා  කුලී ශ්රෙය සතැයූ ිළරිසක් වීෙ නිසා යි   
 
සිවහුදරය පදයර මකඩකින්ත සෙන්තිමත්ය, එයන ැළු. පදයර ඇ2007 මැ   යඟය ාක  සහ මකවය 
පදයරයි ඇ2011 ීම මැ   යඟය ාක   ැළු. පදයම්ය වා සය ඩරය වතසියන්ත ඳහුත්රය සිවහුදරයට මීට්ය 
කිි ැයක් ඈතින්ත ිළි ටා  තිබූ 54 වත්මත් ිමසූ පයයි  මකවය පදයමරි  වතසියන්ත ඳහුත්රය මඩ ළඹ 7 
මට රින්තටන්ත ප්රමශවමෂ ිළි  ස 187 වත්මත් වතසියන්තය  මෙෙ ඩණ් ා යන මකමඩි  පවත්තන්ත වීමන සහ 
යතවත් ැදවචි ඩරවීමන පත්කතකීන මවයස්ය. ැළු. පදයම්ය ැදවචිඩු වන්තම  නිවස මවයස් වුවක 
වා සභූිනය මවයස් වී මය ෙතති නිසා  ඔවුන්ත මන මකිළරිස පතුරින්ත පවෙ සවස්ඩෘතිඩ ඩනැ යඩට ු.හු  
මකය ිළරිස මාස හඳුයා  ැත් හතඩ  යතවත් ැදවචි ඩරවය පවස්ාා ව වය ිමට ඔවුහු වයා ත්ු.ාමල් 
ැරිසරයට ුදු දු වී සි සයහ  යු.ත් මකවය පදයම්ය වතසියන්ත හට යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  ත්ෙ නිවස 
ැෙ ක් මය ව වා සභූිනයත් මවයස් කිීමෙට සිදු ිමය  මන නිසා  මඩ ළඹ 7ට ව ා  මඳමහිමන්ත මවයස් ූ  
සවස්ඩෘතියඩට පු ැත් වීෙට සිදු වීෙ ිළිබඳඳව ඔවුන්ත තුළ වතඩි මය සතුටක් සහ පප්රසන්තයත්ා වක් ඇත්  
වයා ත්ු.ල්ා යු  ප්රචණ් ත්ා ව සහ සා ැරා � �යා  ඳහුා සා්ා යයක් මාස හතඳින්ත වුවක මඩ ළඹ 7 
හඳුයා  ැතු මන්ත ව ා  ස්වයවමැ ෂිත් ප්රමශවයක් මාසයි ඇයු.ත් 187 වත්මත් වතසියන්ත ැදවචි ව සි සමෂ 
මඩ ළඹ 7 තුළ ව ා  ආන්තතීඩර ය ූ  ප්රමශවයඩයි    
 
ැළු. පදයම්ය වතසියන්තම  පවත්තන්ත වීමන පත්කතකීෙ තුළ යනත්ා ක් ප්රචණ් ත්වයක් හඳුයා  ැත් හතඩ  
ෙන්තක ඔවුන්ත හු.කා ව ිමසින්ත ඳාමයන්ත එෙ නිමවස්වලින්ත එිබයට ඇක කො  තිමඳය ඳතිමනි  එෙ 
නිමවස්වා මඩ ටස් ඩ ා  කතමීෙ නිසා  ඒවා මෂ වා සය ඩළ පයට ඉවත් වීෙට සිදු වී ඇත්  පවත්තන්ත වීමනීම 
මකවය පදයම්ය වතසියන්ත ප්රචණ් ත්වය පත්කතඩ ඇත්මත් මශවැා ායඥයන්ත සහ නිාධා ීමන්ත ිමසින්ත මකය 
ාක මඳ ු  මැ මර න්තදු සව්රූැමයනි  ඔවුයට මට රින්තටයමෂෙ ෙහල් නිවා සයක් ත්යා  මකය ඳවට 
මැ මර න්තදු වී ඇති පත්ර ැවුාඩට ු   200,000 ඳතඟින්ත ාඳා  ීම ඇත්මත් එෙ ෙහල් නිවා සය ඉද ඩරය 
තුු  වසර මකඩක් සඳහා  මවයත් ස්ාා යයඩ කුලියට ැදවචි වීෙ සඳහා යි  යු.ත් පවසා යමෂීම ඔවුයට 
නිවා ස ාඳා  ීම ඇත්මත් සිවහුදර මකවය පදයමරනි  සිවහුදරයට ැදවචිය ො ු  ඩරය පවස්ාා මේීම ැළු. 
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විධායක  ාරාාශය 
 
මෙෙ වා ්යත්ා ව වයා ත්ු.ල්ා ග්රා ෙ නිාධා ීම මඩ ඨාසා සමෂ ිළි  ස සිවහුදර ෙහල් නිවා සවා කතයට ැදවචි 
වී සි සය යතවත් ැදවචි ඩර ූ  ප්රජා වක් ිළිබඳඳවයි  සිවහුදර යු  පදයර මකඩකින්ත සෙන්තිමත් ෙහල් 
නිවා සයක් වය පත්ර ඒ එක් පදයරයඩ නිවා ස 60 ඳතඟින්ත මවයි  එය මැ   යඟා  ඇත්මත් මඩ ළඹ 
ැදවචි ව සි ස ු.ඩුක්කු ප්රජා  මකඩක් වය වයා ත්ු.ල්මල් 54 වත්ත් සහ මඩ ළඹ 7ි  186 වත්ත් 
ැදවචිඩු වන්ත යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ සඳහා යි  මෙෙ යතවත් ැදවචිඩරූ වන්ත පවත්තන්ත වී ඇත්මත් ශ්රි ාවඩා  
රජය ෙඟින්ත මඩ ළඹ යැරය තුළ දයත් ඩරය ාක සවව්යධය වත සටහන්තවා ප්රතිලායක් මාසයි   
 
මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  IDRC සහ DfiD ෙඟින්ත �යා ත්ෙඩ වය Safe and Inclusive Cities (SAIC) 
යතෙතති වයා ැෘතිය (107361-001) යටමත් මඩමරය වසර තුයඩ දගුඩා ලීය ැ්යමෂණ යඩ මඩ ටසක් 
මාසයි  මඩ ළඹ යතවත් ැදවචි ඩර ූ  ැෘහස්ා 800ක් ැෙ  ආවර ය වය මසේ පධයයයමෂ ැළු. 
වසර තුළීම දයත් මඩු ණු සමීක්ණ යක් ෙඟින්ත මකවය වසම්ය ීම සිදු මඩු ණු ප්රජා  ැතතිඩ  තුළීම 
ැමේවයය ඩළ යුතු මත්ො  හඳුයා  ැන්තයා  ාද  ප්රජා  ැතතිඩම ි  පරු.  ූ මෂ සමීක්ණ  තුළ ීම හඳුයා  
ැත් මත්ො  ැතුරරින්ත ැමේවයය කිීමෙ සහ ප්රජා ව සිය පුතත් ැරිසරයට සහ ඇඇත්තන ිමට  පුතත් 
ැතටළුවාට පු ැත් වීමනීම මය කා  ැන්තයා  යා න්තත්ර  හඳුයා  ැතනීෙයි  යව ම ෞතිඩ සහ සො ජ 
ැරිසරයට පු කූා වය ැරිද යතවත් ැදවචි ඩර ූ වන්ත සිය ජීිමඩා ව, පධයා ැයය, මසේවා  සැයා  ැතනීෙ, 
ආ්යථිඩ, සො ජයීය සහ මශවැා ාය ජීිමත්ය පු ැත් ඩර ැන්තයා  ආඩා රය මඩමරි  මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  
පවධා යය මය ු. ඩරය ාද   
 
මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  සඳහා  කත්ත් රැස් කිීමමන ප්රධා යත්ෙ ො ්යැය ූ මෂ සිවහුදරවා ීනන්ත, රජමෂ 
නිාධා ීමන්ත සහ ප්රධා ය මත් රතුු  සැයන්තයන්ත සෙඟ ැතවතත් ූ  ැතුරු  සනු.  සා ඩ්ඡාා  සහ ිමිමධ 
වයස් ඩා ණ් වා ස්ත්රින්ත සහ ුදු ණයින්ත සෙඟ ැතවතත් ූ  මය ු. ඩළ සනු.  සා ඩ්ඡාා  මේ  සිවහුදරට 
නිත්ර යා ෙ තුිබන්ත නිීමක්ණ  කත්ත් ක රැස් ඩර ැතිු.  කත්ත් රැස් කිීමමන රා ු.ව සඩස් කිීමමනීම 
වයා ු.ල්ා ප්රචණ් ඩා ීම ස්ාා යයක්ය යය ඳවට ැවත්යා  සා ො යය ෙත්ය සතාකිල්ාට ැනිිනන්ත 
ැ්යමෂණඩ ඩණ් ා යමන ආරක්ණා ව සහ ප්රජා මේ මශවැා ාය සවස්ඩෘතිය ැතය ිමමවේණ පවධා යය 
මය කය ාද  කත්ත් රැස ් කිීමමනීම සතළකිල්ාට ැතු ු  ත්වත් ඩු  ක් යන සිවහුදර වතසියන්තම  
වෘත්තිෙය ඩටයුතුවාට පවෙ ඳා ධා වක් වය ැරිද එෙ ඩටයුත්ත් ත්ර ැතනීෙයි  ෙන්තක එෙ වතසියන්ත 
ඳහුත්රයක් දකනිඩ මේත්යයක් සඳහා  කුලී ශ්රෙය සතැයූ ිළරිසක් වීෙ නිසා යි   
 
සිවහුදරය පදයර මකඩකින්ත සෙන්තිමත්ය, එයන ැළු. පදයර ඇ2007 මැ   යඟය ාක  සහ මකවය 
පදයරයි ඇ2011 ීම මැ   යඟය ාක   ැළු. පදයම්ය වා සය ඩරය වතසියන්ත ඳහුත්රය සිවහුදරයට මීට්ය 
කිි ැයක් ඈතින්ත ිළි ටා  තිබූ 54 වත්මත් ිමසූ පයයි  මකවය පදයමරි  වතසියන්ත ඳහුත්රය මඩ ළඹ 7 
මට රින්තටන්ත ප්රමශවමෂ ිළි  ස 187 වත්මත් වතසියන්තය  මෙෙ ඩණ් ා යන මකමඩි  පවත්තන්ත වීමන සහ 
යතවත් ැදවචි ඩරවීමන පත්කතකීන මවයස්ය. ැළු. පදයම්ය ැදවචිඩු වන්තම  නිවස මවයස් වුවක 
වා සභූිනය මවයස් වී මය ෙතති නිසා  ඔවුන්ත මන මකිළරිස පතුරින්ත පවෙ සවස්ඩෘතිඩ ඩනැ යඩට ු.හු  
මකය ිළරිස මාස හඳුයා  ැත් හතඩ  යතවත් ැදවචි ඩරවය පවස්ාා ව වය ිමට ඔවුහු වයා ත්ු.ාමල් 
ැරිසරයට ුදු දු වී සි සයහ  යු.ත් මකවය පදයම්ය වතසියන්ත හට යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  ත්ෙ නිවස 
ැෙ ක් මය ව වා සභූිනයත් මවයස් කිීමෙට සිදු ිමය  මන නිසා  මඩ ළඹ 7ට ව ා  මඳමහිමන්ත මවයස් ූ  
සවස්ඩෘතියඩට පු ැත් වීෙට සිදු වීෙ ිළිබඳඳව ඔවුන්ත තුළ වතඩි මය සතුටක් සහ පප්රසන්තයත්ා වක් ඇත්  
වයා ත්ු.ල්ා යු  ප්රචණ් ත්ා ව සහ සා ැරා � �යා  ඳහුා සා්ා යයක් මාස හතඳින්ත වුවක මඩ ළඹ 7 
හඳුයා  ැතු මන්ත ව ා  ස්වයවමැ ෂිත් ප්රමශවයක් මාසයි ඇයු.ත් 187 වත්මත් වතසියන්ත ැදවචි ව සි සමෂ 
මඩ ළඹ 7 තුළ ව ා  ආන්තතීඩර ය ූ  ප්රමශවයඩයි    
 
ැළු. පදයම්ය වතසියන්තම  පවත්තන්ත වීමන පත්කතකීෙ තුළ යනත්ා ක් ප්රචණ් ත්වයක් හඳුයා  ැත් හතඩ  
ෙන්තක ඔවුන්ත හු.කා ව ිමසින්ත ඳාමයන්ත එෙ නිමවස්වලින්ත එිබයට ඇක කො  තිමඳය ඳතිමනි  එෙ 
නිමවස්වා මඩ ටස් ඩ ා  කතමීෙ නිසා  ඒවා මෂ වා සය ඩළ පයට ඉවත් වීෙට සිදු වී ඇත්  පවත්තන්ත වීමනීම 
මකවය පදයම්ය වතසියන්ත ප්රචණ් ත්වය පත්කතඩ ඇත්මත් මශවැා ායඥයන්ත සහ නිාධා ීමන්ත ිමසින්ත මකය 
ාක මඳ ු  මැ මර න්තදු සව්රූැමයනි  ඔවුයට මට රින්තටයමෂෙ ෙහල් නිවා සයක් ත්යා  මකය ඳවට 
මැ මර න්තදු වී ඇති පත්ර ැවුාඩට ු   200,000 ඳතඟින්ත ාඳා  ීම ඇත්මත් එෙ ෙහල් නිවා සය ඉද ඩරය 
තුු  වසර මකඩක් සඳහා  මවයත් ස්ාා යයඩ කුලියට ැදවචි වීෙ සඳහා යි  යු.ත් පවසා යමෂීම ඔවුයට 
නිවා ස ාඳා  ීම ඇත්මත් සිවහුදර මකවය පදයමරනි  සිවහුදරයට ැදවචිය ො ු  ඩරය පවස්ාා මේීම ැළු. 
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පදයම්ය ැවුල්වාට ු.කාක් මැවීෙට සිදු වී ඇත්ත් මකවය පදයම්ය ැවුාවාට ඔවුයම  නිමවස ාතබී 
ඇත්මත් සනපූ්ය මයන්තෙ මය ිනමල්ය  ැළු. පදයම්ය මඳ මහ  ැවුල් ත්වෙත් මෙෙ ැා ස්තුව 
සනපූ්ය මයන්ත මැවා  ැතනීෙ සඳහා  මවර කරිනන්ත සි සති   
 
පදයර මකමක්ෙ ඳහුත්රයක් මකයා  ත්ො ට සිවහුදරමයන්ත නිවසක් ාතබීෙ සනඳන්තධමයන්ත ැසුවන්තමන්ත 
සතු සනි  මඩමසේ මවත්ත් මෙෙ සතුමඨා ප්රො  ය ඔවුන්ත ිනන්ත මැර වා සය ඩළ නිවමසේ ප් රො  ය සහ 
ගු ා ත්ෙඩ ඳව පු ව මවයස් ිමය  ව ා  ිමවා ා සහ වතඩි ැහසුඩන සි ත් නිවා සවා ැචිවද වී සි ස පයට 
සිවහුදරමෂ නිමවස්වා භූින ප්රො  ය සහ ැහසුඩන ිළළඳඳව ඇත්මත් මය සතුටකි  මීට මවයස්ව පඩු 
ැහසුඩන යටමත් කු ා  නිවා සවා වා සය ඩළ පය වත්ෙන්ත නිවස තුළ ත්ෙ ැවුමල් ජීිමත්ය ිළිබඳඳව 
ැසුවන්තමන්ත ෙහත් සතු සනි  ෙන්තක මෙෙ යව නිවස ඔවුයට ව ා  සතැැහසු දිමයක් ාඳා  ීම ඇති නිසා යි  
ැළු. පදමයම්ය වතසියන්තම  ප්රධා යත්ෙ දුක්ැතයිමල්ා වන්තමන්ත ඔවුයම  ෙහල් නිවා සමෂ ඉද කිීමන 
ආ�ත් ැතටළු සහ මඳ මහ  මකමයකු ිමසින්ත ඩළ යුතුව ඇති ු   100,000 ඇඑඩතු ූ  මැ ිබය ක සෙඟ  
ඉක්ෙ ූ  මැවීෙ ිළිබඳඳවයි  ැළු. පදයම්යීම ඉස්ෙතු ූ  ඉද කිීමන ආ�ත් ැතටළු මකවය පදයර මැ   
යතවවීමනීම ෙඟ හරවා  මැය ඇත්  මකවය පදයම්ය වතසියන්තම  දුක්ැතයිමලි මඳ මහ  දුරට ඔවුයම  
ැර  ැදවචිය පි ින වීෙ ිළිබඳඳ මේකයා ව ු.සු ඩ ැා ටුවකි  මඩමසේ මවත්ත් පදයර මකමක්ෙ වතසියන්ත 
ත්ව දුරටත් රජමෂ ඉ න වා පයවසරමයන්ත ජීවත් වීෙට සිදු මය වීෙ ිළිබඳකව සහ මෙෙ නිවස සඳහා  
ත්ො ට ඔප්ුදවක් ි ින ූ  දයඩට ත්ො  ‘නිවසඩ ි ිනඩු වකු’ වයවා ය යන්තය ිළිබඳඳව ැසුවන්තමන්ත 
සතුටකිනි   
 
ඳහුත්රයක් සිවහුදර වතසිමය  ස්ථිර මහ  ත්ා වඩා ලිඩ කුලී මසේවමෂ නියුතු නිල් ඩරැ ස ශ්රිනඩයන්තය  
ැළු. පදයම්ය වතසියන්තම  ජීවය වෘත්තීන්ත යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  ිමයවුාට ැත් වී මය ෙතත්  ෙන්තක 
ඔවුන්තම  වා සභූිනය යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  මවයස් වී මය ෙතති ඳතිමනි  යු.ත් මඩ ළඹ 7 පවට 
ප්රමශවවා මසේවය ඩළ ඇත්තන මකවය පදයර වතසියන්තම  ජීවය වෘත්තිය පවත්තන්ත වීෙ නිසා  ිමයවුාට 
ැත් වී ඇත්  ෙන්තක යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  ඔවුන්තම  නිවස සහ රැකියා  ස්ාා යය පත්ර දුර වතඩි වී 
ඇති නිසා  ැෙයා ැෙය පැසුත්ා  මහේතුමවන්ත ජීවය වෘත්තියට ඳා ධා  ැතින  ඇත්  ප්රවා හය ිමයකන සහ 
ත්ෙ ැවුමල් ඩටයුතු ිළිබඳඳව මස යා  ඳතලීෙට ඇති පැහසුත්ා ව නිසා , ිමමවේණමයන්තෙ ැෘහසා් 
මසේවඩයින්ත මාස රැකියා ව ඩළ ස්ත්රින්ත ත්ෙ රැකියා ව පහතර කො  ඇත්  මිින ෙහමල් ඩ  ඩා ෙරයක් 
ැවත්වා  මැය ගිය පයට කතන්ත එවතනි ඩ යක් කිීමෙ පැහසුය  සිවහුදර වතසියන්ත ු.හ  මකය ත්වත් 
ැතටළුවක් වන්තමන්ත ත්ු   මසේවා  ිමයුක්තියයි  පධයා ැය ෙඨාටෙ ඉහළ යා ෙ නිසා  ත්ු  යින්තම  
පමප්ක්ණා  ඉහළ යා ෙ මහේතුමවන්ත ඔවුහු රැකියා වක් ඩරන්තයන්ත වා මල් ඕයෑෙ රැකියා වක් කිීමෙට 
පඩෙතති වීෙ, වයා ත්ු.ල්ා ුදමශවය හා  ඳතඳුු  සෘ ෘත්ෙඩ සො ජ ිනු න නිසා  මසේවා  මය ජඩයින්ත 
මෙෙ ත්ු  යින්තට රැකියා  ාඳා  ීමෙට ැතකිලීෙ සහ මශවැා ාය ෙතදහත් වීනවා ෙක ඳව වතනි ඩු ණු 
මෙෙ ත්ත්වය මඩමරි  ඳාැා  ඇත්   
 
යතවත් ැදවචි ඩරවීමන ු.ල් පවධිමෂ ැටන්තෙ සිවහුදර පදයර මකමඩි ෙ ප්රජා  සිනති ිළි ටු වීෙ 
ිමවා කා ත්ෙඩ ඩා ර යක් වී ඇත්  මෙ වුන්ත ිනන්ත මැර ජීවත් ූ  වතු ැරිසරය තුළ ප්රජා  සිනති ඉත්ා  
ඩා ්යයක්ණෙ සහ �යා ඩා ීම ඩා ්යය ා රයක් ඉටු මඩ ට තිණද ක පවත්තන්ත වීමන පත්කතකීෙ නිසා  ප්රජා  
යා යඩයින්ත මඩමරි  ැතවති ිමව්වා සය මිඳ වතටී ඇත්  54 වත්ත් තුළ ප්රජා  සවිමධා ය ඩටයුතු සඳහා  
ඩා න්තත්ා  කා යඩත්වය ඉහා ෙඨාටෙඩ ැතවතී ඇත්  යු.ත් මෙෙ ඩා න්තත්ා මව  සිනති ු.කල් පයුතු මාස 
ැරිහර ය ඩළා ය යය පභූත් මච කයා වාට ාක් වීෙට සිදු වීෙ නිසා  මන වය ිමට ප්රජා  ඩටයුතුවලින්ත 
ඉවත් වී සි සති  වසර ැ යා වක් ුදරා  ප�යව ැතවති ස්වා ධිැත්ය සිනතිය යා ැරිඩ ජයා වා ස සවව්යධය 
පධිඩා රමයි  ෙතදහත් වීමෙන්ත ෙෑත්ඩීම යලි ැයැන්තවා  ඇත්  මකවය පදයර තුළ ඩා න්තත්ා  ිමධා යඩ 
ස ා වඩම  ප්රු. ත්වමයන්ත එෙ සිනතිය යිබ ිළි ටුවා  ඇත්ත් ැළු. පදයර වා ීනන්ත මෙෙ සිනතිය ිළි ටු 
වීටෙ පදෙද ඩරන්තමන්ත එවතනි සිනතියඩ පවවයත්ා ව මහ  ඩා ්යයක්ණෙත්ා ව ිළිබඳඳව එඩඟත්ා වක් 
මය ෙතති ඳතිමනි  ඳහුත්රයක් සිවහුදර වා ීනහු කිසියන මහ  මශවැා ාය ැක්ණයඩට සහා ය කක්වති  
එමහත්, එෙ වතසියන්ත පත්ර එකිමයඩා ම  මශවැා ාය ෙත් ඉවීනමන ස්ව ා වය ඉහා ෙඨාටෙඩ 
ැවත්යා  ඳවත් ඔවුහු සිය මශවැා ාය ෙත් ාන්තක සෙමෂ ීම නිකහමසේ ප්රඩා ව ඩරය ඳවකුත් 
මැමයන්තයට තිමේ. ත්ු  යින්ත පත්ර මශවැා ාය මහ  ඉන්ත ාතමිය හතකි වා සි ිළිබඳකව ැතවතිමෂ පඩු 
උයන්තදුවකි   
 
සිවහුදර වතසියන්ත පත්ර ත්ො  එඩෙ ඩණ් ා යෙඩට මහ  ප්රජා වඩට පයත්ය යය වක්තිෙත් පයත් ඳව 
ිළිබඳඳ පකහස ව්යධයය වීෙ මඩමරි  ඳා ධා  ැු.ණුවය ඩු ණු කිි ැයක් එි  සො ජ ජීිමත්ය තුළ 
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�යා ත්ෙඩ මවයි  මෙෙ ත්ත්වය සිවහුදර තුළ මැ දු පරු.ණු සහ ඒවා  ළඟා  ඩර ැතනීමන මැ දු ො ්යැ 
ිළිබඳඳ එඩඟත්ා වක් සි ත් සතඳෑ ප්රජා වක් සා්ා ැයය වීෙ මඩමරි  ත්්යජයයකි  ෙහල් නිවා ස ජීවය 
රටා ව ෙඟින්ත ත්රඟඩා ීමත්වය සහ ත්නි ුදශැාවා කය හඳුන්තවා  ීම ඇති පත්රෙ ජා ැතලීන වතනි ප්රජා  
සහමය ැය පත්යවවය වය ආඩා රමෂ මැර ැතවති මැ දු ැතටළු මෙෙ ප්රජා ව පතුරින්ත තුරන්ත මඩ ට ඇත්  
මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  ෙඟින්ත හඳුයා  ැන්තයා  ආඩා රයට මෙෙ පයත් ඳව ිළිබඳඳ පකහසක් මය ෙතති වීෙ 
මහ  එය දු්යවා වීෙ සිවහුදර වතසියන්ත ු.හු  මකය ප්රධා යත්ෙ පියමය ැයකි   
 
සිවහුදර වතසියන්ත ිමසින්ත වතඩිුදරෙ සඳහන්ත ඩළ ැතටළුව ූ මෂ සිවහුදර ඩාා ැය තුළ ෙත්ද්රවය  ා ිමත්ය 
සහ ජා වා රෙ ඳහුා වීෙයි  මෙවතනි ඩටයුතුවා නියුතු වය ඳහුත්රයක් මකයා  සිවහුදරය තුළ ැවත්යා  
නිකහස් පවඩා වය  ා ිමත්ා  කිීමමන ප සමයන්ත පයවසරමයන්ත සිවහුදරයට ඇතුළු වය ිළරිසකි  මෙෙ 
පයවසරමයන්ත ඇතුළුවන්තයන්ත මඳ මහ  ිමට පවට ු.ඩුක්කු ප්රජා වකින්ත ැතිනම ය ිළරිසක් ූ  පත්ර ඔවුහු 
ම  ණා ඩා ීම සවගීත් වා කයය, ඩණ් ා යන ැතීන ෙහ හඟින්ත ඩත්ා  කිීමෙ සහ පිමනීත් වචයමයන්ත ඩත්ා  
කිීමෙ, ඩාහඩා ීම මාස හතසිීමෙ සහ ෙත්ද්රවය ිනළ ීම ැතනීෙ සඳහා  පවවය ු.කල් මස යා  ැතනීෙ සඳහා  
සුළු මස රඩනවා නියුතු වීෙ වතනි ඩරකරඩා ීම ඩටයුතුවා නියුතු වය ඳවට සිවහුදර වතසිමය  මච කයා  
ඩරති  මෙෙ ිළරිසම  ඩටයුතුවාට ෙතදහත් වීෙට මැ ලිසියක ෙතලිඩෙත් කක්වන්තමන්ත ඇත්තින ිමට මෙෙ 
ිළරිස් මැ ල්සියටක ැහර මකය ඳතිමන්ත සහ සතඳෑ වරකඩු වන්ත වය ෙහා  ැරිො   ජා වා රනඩු වන්ත 
සිවහුදරමයන්ත පල්ාා  ැතනීෙට මය හතකි වය නිසා ය  සිවහුදරය තුළ වක්තිෙත් ප්රජා  සනඳන්තධත්ා  
ව්යධයය වී මය තිබීෙ මෙ වුන්ත ත්වත් පීනු ත්ා වට ැත් ඩරයි  මෙෙ ැතටළු සිවහුදරමෂ කු වන්තම  
සො ජා ු මය ජයයටත් ඔවුන්තම  පධයා ැයයටත් සෘ ා ත්ෙඩ මාස ඳාැා ය ඳව හඳුයා  ැතණුනි  එි  
ප්රතිලායක් මාස මකො ිළමය  නිත්රෙ ත්ෙ කු වන්ත ප්රජා  ඩටයුතුවාට සහ ා ගී වීෙත් ප්රජා මේ සි සය 
සෙවයස් ඩණ් ා යන ඇසුු  කිීමෙත් පදධ්යයෙත් ඩළහ  මෙෙ ත්ත්වය සිවහුදරය තුළ ඇති දු්යවා 
පයත් ඳව ිළිබඳඳ ආඩල්ැය ත්වත් දු්යවා ඩරවන්තයක් මවයි   
 
සිවහුදරවා ීන ඳා ා-ෙහළු, ස්ත්රි-ුදු ණ යය පයමැන්ත ඳහුත්රයක් ප්රඩා ව ඩරන්තමන්ත එෙ ප්රමශවය 
ඩා න්තත්ා වන්තට සතන්තකෑ ඩා ාා මෂීම මහ  නිකහමසේ සතරිසතීමෙට හතකි ප්රමශවයක් ඳවයි  ඩා න්තත්ා වන්ත 
ු.හු  මකය ප්රධා යත්ෙ ැතටළුව මාස සඳහන්ත මඩු මන්ත ෙඟ මත් මඨාීම ත්ු  යින්තම  උසුළු 
ිමසුළුවාට  ා ජය වීෙයි  මඳ මහ  පය සඳහන්ත ඩමළේ මීට වරකඩු වන්ත වන්තමන්ත ඩා න්තත්ා වන්තෙ ඳවයි. 
ඔවුන්ත ප්රඩා ව ඩමළේ ඩා න්තත්ා වන්ත ‘සුදුසු ඇඳුිනන්ත සතරීන’ ‘සුදුසු ආඩා රයට හතසිරිය’ යුතු ඳවයි. ත්ු   
දූවු  සි ත් ෙේවු  මකමකමයකු හතු ණු ිමට, මඳ මහ  සිවහුදර වා ීනන්තම  ෙත්ය ූ මෂ මෙෙ උසුළු 
ිමසුළු කිීමන මය වතළතක්ිමයය හතකි ඳවයි  උසුළු ිමසුළු කිීමන ිළිබඳඳ මෙෙ ෙත්ය තුිබන්ත මැන්තු න 
මඩමරන්තමන්ත ප්රජා ව තුළ ඩා න්තත්ා වන්තම  නිකහස ිළිබඳඳව ැවත්යා  පඩු කතු වත් ා වයයි  ත්ු  යින්තට 
පධයා ැයය ාඳා  ීමෙ සහ ප්රජා ව තුළ වක්තිෙත් පයත් ඳව ිළිබඳඳ ආඩල්ැයක් ඇති කිීමෙ සඳහා  
ඩටයුතු කිීමෙත් සිවහුදරය තුළ ැතවති මෙෙ ප්රව්යයටත් ත්වත් මඳ මහ  ප්රව්යවාටත් ඇති පත්යවවය 
ිමසඳුෙක් මාස මාස මැමන්ත   
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�යා ත්ෙඩ මවයි  මෙෙ ත්ත්වය සිවහුදර තුළ මැ දු පරු.ණු සහ ඒවා  ළඟා  ඩර ැතනීමන මැ දු ො ්යැ 
ිළිබඳඳ එඩඟත්ා වක් සි ත් සතඳෑ ප්රජා වක් සා්ා ැයය වීෙ මඩමරි  ත්්යජයයකි  ෙහල් නිවා ස ජීවය 
රටා ව ෙඟින්ත ත්රඟඩා ීමත්වය සහ ත්නි ුදශැාවා කය හඳුන්තවා  ීම ඇති පත්රෙ ජා ැතලීන වතනි ප්රජා  
සහමය ැය පත්යවවය වය ආඩා රමෂ මැර ැතවති මැ දු ැතටළු මෙෙ ප්රජා ව පතුරින්ත තුරන්ත මඩ ට ඇත්  
මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  ෙඟින්ත හඳුයා  ැන්තයා  ආඩා රයට මෙෙ පයත් ඳව ිළිබඳඳ පකහසක් මය ෙතති වීෙ 
මහ  එය දු්යවා වීෙ සිවහුදර වතසියන්ත ු.හු  මකය ප්රධා යත්ෙ පියමය ැයකි   
 
සිවහුදර වතසියන්ත ිමසින්ත වතඩිුදරෙ සඳහන්ත ඩළ ැතටළුව ූ මෂ සිවහුදර ඩාා ැය තුළ ෙත්ද්රවය  ා ිමත්ය 
සහ ජා වා රෙ ඳහුා වීෙයි  මෙවතනි ඩටයුතුවා නියුතු වය ඳහුත්රයක් මකයා  සිවහුදරය තුළ ැවත්යා  
නිකහස් පවඩා වය  ා ිමත්ා  කිීමමන ප සමයන්ත පයවසරමයන්ත සිවහුදරයට ඇතුළු වය ිළරිසකි  මෙෙ 
පයවසරමයන්ත ඇතුළුවන්තයන්ත මඳ මහ  ිමට පවට ු.ඩුක්කු ප්රජා වකින්ත ැතිනම ය ිළරිසක් ූ  පත්ර ඔවුහු 
ම  ණා ඩා ීම සවගීත් වා කයය, ඩණ් ා යන ැතීන ෙහ හඟින්ත ඩත්ා  කිීමෙ සහ පිමනීත් වචයමයන්ත ඩත්ා  
කිීමෙ, ඩාහඩා ීම මාස හතසිීමෙ සහ ෙත්ද්රවය ිනළ ීම ැතනීෙ සඳහා  පවවය ු.කල් මස යා  ැතනීෙ සඳහා  
සුළු මස රඩනවා නියුතු වීෙ වතනි ඩරකරඩා ීම ඩටයුතුවා නියුතු වය ඳවට සිවහුදර වතසිමය  මච කයා  
ඩරති  මෙෙ ිළරිසම  ඩටයුතුවාට ෙතදහත් වීෙට මැ ලිසියක ෙතලිඩෙත් කක්වන්තමන්ත ඇත්තින ිමට මෙෙ 
ිළරිස් මැ ල්සියටක ැහර මකය ඳතිමන්ත සහ සතඳෑ වරකඩු වන්ත වය ෙහා  ැරිො   ජා වා රනඩු වන්ත 
සිවහුදරමයන්ත පල්ාා  ැතනීෙට මය හතකි වය නිසා ය  සිවහුදරය තුළ වක්තිෙත් ප්රජා  සනඳන්තධත්ා  
ව්යධයය වී මය තිබීෙ මෙ වුන්ත ත්වත් පීනු ත්ා වට ැත් ඩරයි  මෙෙ ැතටළු සිවහුදරමෂ කු වන්තම  
සො ජා ු මය ජයයටත් ඔවුන්තම  පධයා ැයයටත් සෘ ා ත්ෙඩ මාස ඳාැා ය ඳව හඳුයා  ැතණුනි  එි  
ප්රතිලායක් මාස මකො ිළමය  නිත්රෙ ත්ෙ කු වන්ත ප්රජා  ඩටයුතුවාට සහ ා ගී වීෙත් ප්රජා මේ සි සය 
සෙවයස් ඩණ් ා යන ඇසුු  කිීමෙත් පදධ්යයෙත් ඩළහ  මෙෙ ත්ත්වය සිවහුදරය තුළ ඇති දු්යවා 
පයත් ඳව ිළිබඳඳ ආඩල්ැය ත්වත් දු්යවා ඩරවන්තයක් මවයි   
 
සිවහුදරවා ීන ඳා ා-ෙහළු, ස්ත්රි-ුදු ණ යය පයමැන්ත ඳහුත්රයක් ප්රඩා ව ඩරන්තමන්ත එෙ ප්රමශවය 
ඩා න්තත්ා වන්තට සතන්තකෑ ඩා ාා මෂීම මහ  නිකහමසේ සතරිසතීමෙට හතකි ප්රමශවයක් ඳවයි  ඩා න්තත්ා වන්ත 
ු.හු  මකය ප්රධා යත්ෙ ැතටළුව මාස සඳහන්ත මඩු මන්ත ෙඟ මත් මඨාීම ත්ු  යින්තම  උසුළු 
ිමසුළුවාට  ා ජය වීෙයි  මඳ මහ  පය සඳහන්ත ඩමළේ මීට වරකඩු වන්ත වන්තමන්ත ඩා න්තත්ා වන්තෙ ඳවයි. 
ඔවුන්ත ප්රඩා ව ඩමළේ ඩා න්තත්ා වන්ත ‘සුදුසු ඇඳුිනන්ත සතරීන’ ‘සුදුසු ආඩා රයට හතසිරිය’ යුතු ඳවයි. ත්ු   
දූවු  සි ත් ෙේවු  මකමකමයකු හතු ණු ිමට, මඳ මහ  සිවහුදර වා ීනන්තම  ෙත්ය ූ මෂ මෙෙ උසුළු 
ිමසුළු කිීමන මය වතළතක්ිමයය හතකි ඳවයි  උසුළු ිමසුළු කිීමන ිළිබඳඳ මෙෙ ෙත්ය තුිබන්ත මැන්තු න 
මඩමරන්තමන්ත ප්රජා ව තුළ ඩා න්තත්ා වන්තම  නිකහස ිළිබඳඳව ැවත්යා  පඩු කතු වත් ා වයයි  ත්ු  යින්තට 
පධයා ැයය ාඳා  ීමෙ සහ ප්රජා ව තුළ වක්තිෙත් පයත් ඳව ිළිබඳඳ ආඩල්ැයක් ඇති කිීමෙ සඳහා  
ඩටයුතු කිීමෙත් සිවහුදරය තුළ ැතවති මෙෙ ප්රව්යයටත් ත්වත් මඳ මහ  ප්රව්යවාටත් ඇති පත්යවවය 
ිමසඳුෙක් මාස මාස මැමන්ත   
 
  

5 

Abbreviations 
 

CBO  Community Based Organization  
CTB  Central Transport Board 
CMA  Condominium Management Authority 
FGD  Focus Group Discussion 
GND  Grama Niladhari Division 
GoSL  Government of Sri Lanka 
IDRC  International Development Research Centre 
MOH  Medical Officer of Health 
REEL  Real Estate Exchange (Pvt) Ltd. 
SAIC  Safe and Inclusive Cities 
USDA  Urban Resettlement Development Authority   



8
8

10
12
15
20
21
23
24
25
25
28
30
31
33
37
39
41
42
45
46



8
8

10
12
15
20
21
23
24
25
25
28
30
31
33
37
39
41
42
45
46

7 

1  ැඳින්වීම 
 
ු.ඩුක්කු ප්රජා වන්ත යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ ැසුගිය කවඩ කිි ැය ුදරා  මඳ මහ  සවව්යධයය මවිනන්ත ැවතිය රටවා 
සවව්යධයය සනඳන්තධමයන්ත සතළකිල්ාට  ා ජයය ූ  ඩා ර ා වක් වී තිමේ  පවුු දු 30ඩ ප යන්තත්ර ැතටුනවලින්ත 
ැසු මන වය ිමට ශ්රි ාවඩා ව තුළ ිමමවේණමයන්ත මඩ ළඹ ආ�ත්ව ීනර යටත්ා ැහසුඩන දයුණු කිීමමන වයා ැෘති 
�යා ත්ෙඩ මවිනන්ත ැවතී  ඇත්තන වයා ැෘති නිසා  මඳ මහ  ු.ඩුක්කු/ැතල්ැත් ප්රජා වන්ත යතවත් ැදවචි ඩරවීෙක් ක 
සිදු මවිනන්ත ැවතී  මත් රා  ැන්තයා  ාක ප්රමත්යයිඩ පධයයයයක්, එයන සිවහුදර, ැකයන ඩරමැය සිදු මඩමරය 
මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයමෂ පරු.  වන්තමන්ත එවතනි සවව්යධය වයා ැෘති මහේතුමවන්ත යතවත් ැදවචි ඩර ූ  
ප්රජා වඩම  සො ජ, මශවැා ාය, ආ්යථිඩ සහ සවස්ඩෘතිඩ පත්කතකීන ිළිබඳඳ ැතුරු  ැමේවයයඩ මයීමෙයි  මෙෙ 
ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය වසර තුයක් ුදරා  ාවඩා මේ සහ ඉන්තදයා මේ සිදු මඩු ණු දගුඩා ලීය පධයයයයඩ 
ප්රධා යත්ෙ ප්රතිලායකි  ිමවා ා ප්රො  යඩ ගු ා ත්ෙඩ කත්ත් ජයයය සඳහා  ිමවා ා වවමයන්ත කා යඩ ූ  මෙෙ 
පධයයයමයි  ප්රධා ය පරු.  ූ මෂ ප යන්තත්රිඩ වවමයන්ත පවත්තන්ත ූ  ිනනිසුන්තම  ජීිමත් ිළිබඳඳ ැතුරු  
පවමඳ ධයක් ාඳා  ැතනීෙයි   
 
මෙෙ පධයයයය සඳහා  නියදය ූ  පවත්තන්ත ූ  ුදශැායින්ත එක්ත්රා  යා ැරිඩ ප්රමශවයකින්ත පවත්තන්ත වී 
ත්වත් යා ැරිඩ ප්රමශවයඩ, මඳ මහ  දුරට එඩෙ යා ැරිඩ ඩාා ැය තුළෙ, යතවත් ැදවචි ඩර ූ  ිළරිසකි  
මන නිසා  මෙෙ පවත්තන්ත ූ  ැෘහස්ාවා මැර ැදවචිය සහ ැ්යමෂණ ය සිදු වය පවස්ාා මේ ැදවචිය 
එඩෙ යා ැරිඩ ප්රමශවයකි  කතයට මඩ ළඹ සිවහුදර ැදවචි වී සි සය පවත්තන්ත ූ  ුදශැායින්ත වා සය 
ඩරන්තමන්ත ත්ො ට රජය ිමසින්ත ාඳා  දුන්ත ෙහල් නිවා ස සවකී්ය යඩය   
 
ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයයක් කිසියන ප්රමශවයක් තුළ වා සය ඩරය ප්රජා වඩම  පවවයත්ා , සනැත් සහ 
ඔවුන්තට ඳාැා ය ැතටළු ිළිබඳඳ පවධා යය මය ු. ඩරය පත්ර එෙ ප්රමශවය ිනනිසුන්ත ජීවත් වය, සො ජ 
ප්රජා වක් මාස, ආ්යථිඩ ප්රජා වක් මාස, මශවැා ාය ප්රජා වක් මාස, මැෞශැලිඩ පවඩා වයක් මාස සහ 
යැරයඩ මඩ ටසක් මාස සාඩා  ැමේවයමෂ මයමශ  (Christakopoulou, Dawson and Gari 
2001). පැම  ැ්යමෂණ  ඩටයුතු සඳහා  ප්රජා වම  කා යඩත්වය ාඳා  ැතනීෙටක ප්රජා  ැතතිඩ  
පධයයයය පැට පවස්ාා ව උකා  ඩර දුන්තමන්තය  ඇආචා ර ධ්යමීය මහේතු නිසා   සමීක්ණ යකින්ත ආවර ය 
ඩළ මය හතකි සහ මය යුතු සුිමමවේණමයන්තෙ සො යා ත්ෙත්ා ව සහ ප්රචණ් ත්වයට සනඳන්තධ සවමේීම 
මත් රතුු  ාඳා  ැතනීමෙි  ාා  සහ ා ගීත්ව ැ්යමෂණ  ිමධි්රෙ ඉත්ා  සුදුසු ඳව සඳහන්ත මේ   
 

2 ැත්ත රැ ් කිරීරම් ක්රමරදැය    ිලල්ප ක්රම 
 
ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය සඳහා  මය කා  ැත් යුතු කත්ත් රැස් කිීමමන රා ු.ව නි්ය ය කිීමමන ීම පැම  
පධයයයයට ැා කඩ ූ  ප්රජා මේ යා ැරිඩ ස්ව ා වය මඩමරි  ැ්යමෂණ  ඩණ් ා යමන ිමමවේණ සතාකිල්ා 
මය ු. ිමය  මෙෙ ිමමවේණ සතාකිල්ා මඩමරි  මහේතු ූ  ඩා ර යක් ූ මෂ වයා ත්ු.ල්මල් වා සය ඩරය 
ිනනිසුන්ත ිළිබඳඳව ැවත්යා  මැ දු ෙත්යයි  ඓතිහා සිඩව ැත් ඩා වයා ත්ු.ල්මල් හඳුයා  ැතමයන්තමන්ත 
පැරා ධ සහ ප්රචණ් ඩා ීම �යා  ඳහුා, පඩු ආකා යනාා  ස සහ පඩු සො ජ ත්ත්වමයන්ත මහමි ුදශැායින්තම  
වා සසා්ා යයක් මාසයි  මනවා  සා ො යයමයන්ත හඳුයා  ැතමයන්තමන්ත ු.ඩුක්කු සහ ැතල්ැත් ඳහුා 
ප්රමශවවා ාා ක්ණණිඩ මාසයි (Niriella, 2012; Daily mirror, 2012; The Nation, 2010). මෙෙ 
පධයයයමෂ කත්ත් රැස් කිීමමන රා ු.ව සඩස් කිීමමන ීම යමා ක්ත් වා ්යත්ා ැත් ඉතිහා සය සතාකිල්ාට 
ැත් යුතුෙ ිමය  ත්වක යා ැරිඩ වතසියන්ත මාස මෙෙ ප්රජා මේ සා ො ජිඩයින්ත ඳහුත්රයක් සිය ජීිමඩා ව 
සඳහා  යතුදමණ් වතටුප් සි ත් ස්ථිර මහ  ත්ා වඩා ලිඩ ශ්රිනඩ රැකියා  ෙත් නිසා  සනු.  සා ඩ්ඡාා  සඳහා  
ඔවුන්තමැන්ත ඩා ාය ාඳා  ැතනීමනීම ඔවුන්තම  ආ්යථිඩ ඩටයුතුවාට හා නි මය වය මසේ එමසේ ඩළ යුතු 
ිමය  ප්රජා මේ සා ො ජිඩයින්ත ිමසින්ත ැ්යමෂණඩයින්ත මූාය ආධා ර ාඳා  මකය ිළරිසක් මාස මහ  රජයට 
සනඳන්තධඩන ඇති ිළරිසක් මාස වතරදයට වටහා  ැතනීෙ ක ැ්යමෂණඩයින්තට ු.හු  ීමෙට සිදු ූ  ත්වත් 
පියමය ැයකි  පවත්තන්ත වීෙ හා  සනඳන්තධ ඔවුන්තම  පත්කතකීන සෙඟ ඳාය ඩා මෙෙ පිමනිව්චිත්ත්ා  
ැකයන ිමරි ත් ඒවා  මාස ක සතාකිය මය මහේ  මන නිසා  ි ත්වත්ඩන සහ ිමව්වා සය මැ   යඟා  ැතනීෙ 
මඩමරි  ැ්යමෂණඩයන්තට ිමමවේණ පවධා යය මය ු. කිීමෙට සිදු ිමය  පවත්තන්ත වීෙ සහ යතවත් ැදවචි 
ඩරවීෙ යු  පන්තවා ්යයමයන්තෙ රටඩ මශවැා ාය සවස්ඩෘතිය හා  සෘජුව ඳතඳුු  ඩු ණු මේ  එෙනිසා  
ඇත්තන මශවැා ායෙය වවමයන්ත සවමේීම ඩු ණු ිළිබඳඳ කත්ත් රැස ්කිීමමනීම ප්රමේවන ිමය යුතු ූ  පත්ර 
හරස් ප්රව්ය පසිනන්ත ඩු ණු මසවීෙ ක ීනො ව ඉක්ෙවා  ඩළ මය හතක්ඩක් ිමය ඇ5 2 මඩ ටස ඳාන්තය  
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යමා ක්ත් ඩු ණු නිසා  ැ්යමෂණඩයින්තම  ආරක්ණා ව, කත්ත් රැස් කිීමෙ නිසා  සිවහුදරවා ීනන්තම  ජීවය 
වෘත්තිය මඩමරි  සිදු ිමය හතකි ඳා ධා  සහ ාන්තක සෙය වතනි මශවැා ානිඩ වවමයන්ත සවමේීම ඩා ාවාීම 
කත්ත් රැස්කිීමෙ වතනි මශ ැ්යමෂණ  ඩණ් ා යමන සුිමමවේෂී පවධා යයට ාක් ිමය  ඒ පු ව 2015 
ජයවා රි ො සමෂ ැතවති ජයා ධිැති ෙතතිවර  සෙමෂ ීම කත්ත් රැස් කිීමමන ඩටයුතු යවත්ා  කතු.මවු.  
මෙවතනි පවස්ාා වාීම සුදුසු තීර  ැතනීමෙි  ාා  ැ්යමෂණ  වයා ැෘතිමෂ ආචා ර ධ්යමීය සහ ආරක්ණ  
මූාැත්රය ෙහත් ිළ සවහාක් ිමය  සිවහුදර වතසියන්තම  ජීවය ඩටයුතුවාට ඳා ධා  මය වය මාස කත්ත් 
රැස් කිීමමන ඩටයුතු සිදු ඩරු  ාතණදමේ සති පන්තත්වායි ඇ2014 ෙතයි සිට 2015 මැඳරවා රි කක්වා    
ඇත්තන ුදශැායින්ත හට ‘ැ්යමෂණ ’ ිළිබඳඳ පවමඳ ධයක් තිබූ පත්ර ඔවුහු ඩතෙතත්මත්න්ත පැම  
ැ්යමෂණ ය සඳහා  සහමය ැය කතක්ූ හ  මෙෙ ුදශැායින්ත ප්රජා වම  ිමව්වා සය දයා  ැතනීමෙි  ාා  
පත්රෙතදයන්ත මාස වතකැත් ඩා රය ා රයක් ඉටු ඩළහ   
 
ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය තුළ ීම ැමේවයයට ාක් ඩළ යුතු මත්ො  සහ ැතටළු මෙ යවා කතයි පවමඳ ධ 
ඩරැතනීෙ සඳහා  දගුඩා ලීය පධයයයය ෙඟින්ත රැස් ඩර ැත් මත් රතුු  උැඩා ීම ිමය  සිවහුදර ැළු. සහ 
මකවය පදයර තුිබන්ත ැෘහස්ා 48ක් පධයයයමෂ ැළු. වටමෂ ීම සමීක්ණ යට ාක් ඩරය ාද  ඒ 
පතුරින්ත ඳහුත්රය ඇ52%  සිවහා ඇශ්රි ාවඩා  මකො 25%ා ු.ස්ලින 19%  සහ මඳෞශධ ඇ48%  ූ හ ඇි යදු 
13%, ඉස්ාා න 19%   මෙෙ සමීක්ණ මෂ ීම මඩ ළඹ වා සය ඩරය යතවත් ැකවචි ඩර ූ  ප්රජා වන්ත 
හත්රක් ඇසහස්ුදර, සිවහුදර, වදුුත මසවය සහ ුතයා ව  ු.හු  මකය පියමය ැ සහ ැතටළු පධයයයය 
ඩරය ාද  ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය සඳහා  සිවහුදර වා ීනන්ත ඇ42 , පකා ා රජමෂ නිාධා ීමන්ත ඇ5  සහ 
මඳෞශධ ස්වා මීන්ත වහන්තමසේාා  ඇ2  සෙඟ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා , පිමධිෙත් සහ ප්යධ වුහැත් 
සනු.  සා ඩ්ඡාා  ැවත්වය ාද  මෙෙ ගු ා ත්ෙඩ කත්ත් රැස් කිීමමන ්රෙ ප්රතිචා රඩයින්ත මඩමරි  
දවා යති ූ  ඒවා  ූ  පත්ර කත්ත් �මඩ ීඩර ය සඳහා  ක ිළ සවහාක් ිමය  ත්වක, සෘජු නිීමක්ණ  සහ 
සිතියන ැත් කිීමෙ ක කත්ත් රැස් කිීමෙ සඳහා  මය කා  ැන්තයා  ාද  සිවහුදරවා ීනන්ත ිමසින්ත හුවා  කක්වය ාක 
ඇත්තන ඩු ණු ිළිබඳඳ ැතුරු  පවමඳ ධයක් ාඳා  ැතනීෙට එෙ ප්රමශවයට නිත්රෙ යා ෙ තුිබන්තක පැට 
හතකි ිමය  සා මප්ක්ණ සො ජ ත්ත්වය, ජීවය වෘත්තීන්ත, උැඩා ර ාතමඳය ො ්යැ, ය සත්ා ැහසුඩන සහ 
සො ජ පවධා යන ිළිබඳඳව පකා ා ුදශැායින්තම  කෘණ් සමඩ  මයන්ත පවමඳ ධ ඩර ැතනීෙට මෙෙ 
ිමධි්රෙ උැඩා ීම ිමය  මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා  දයත් මඩු මණ් සති පන්තත්වායි  එෙනිසා  ළෙයි, 
ත්ු  යින්ත සහ වත  ඩරය වතඩිි  සයන්ත යය ිළරිස් හු. වීෙ ැහසු ිමය  මෙෙ සනු.  සා ඩ්ඡාා  ැ සැත් 
කිීමෙට පෙත්රව ප්රධා ය ැ්යමෂණඩයා  සෙඟ සහ ා ගී ූ  සහඩු වකු ිමසින්ත සටහන්ත ත්ඳා  ැන්තයා  ාද   
 
මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයමෂ පරු.  ූ මෂ සමීක්ණ මෂීම හඳුයා  ැන්තයා  ාක ැතටළු ව ා  ැතුරරින්ත 
ැමේවයය කිීමෙ සහ සිවහුදර වතසියන්ත ිමසින්ත ඔවුන්තම  යව ැරිසරයට සහ ඇඇත්තන ිමට  යව 
ැතටළුවාට ු.හු  ීමමන ීම මය කා  ැන්තයා  යා න්තත්ර  හඳුය ැතනීෙයි  මෙෙ යතවත් ැදවචි ඩර ූ  
ුදශැායින්ත ත්ෙ ජීිමඩා ව, පධයා ැයය, මසේවා වන්ත ාඳා  ැතනීෙ සහ ඔවුන්තම  ආ්යථිඩ, සො ජයීය සහ 
මශවැා ානිඩ ජීිමත්ය යව ම ෞතිඩ සහ සො ජයීය ැරිසරයට පු ැත් ඩර ැන්තමන්ත මඩමසේක යන්තය 
ිළිබඳඳව මෙි ීම පවධා යය මය කවය ාද   
 
වයා ත්ු.ල්ා ග්රා ෙ නිාධා ීම වසමන ිළි  ස සිවහුදර ෙහල් නිවා ස සවකී්ය ය පදයර මකඩකින්ත සෙන්තිමත් 
මේ ඇරූැ සටහය 1 සහ 2 ඳාන්තය   මෙෙ පදයර මකමක්ෙ ැෘහස්ා සහ ුදශැායින්තමැන්ත කත්ත් රැස ්
ඩරය ාද. ඔවුන්තම  ැතරණි වා සස්ාා යමෂ පත්කතකීන සහ යව වා සස්ාා යමෂ පත්කතකීන සන්තසන්තකයය 
ඩළ හතකි ආඩා රයට කත්ත් රැස් ඩරය ාද  සිවහුදර වතසියන්ත සහ ඔවුන්ත සෙඟ සෘජුව සහ ව්රව 
පන්තත්්ය�යා  ඩළ රා ජය නිාධා ීමන්ත සහ ප්රජා  යා යඩයින්ත ැතුරු  සනු.  සා ඩ්ඡාා වට ාක් ඩරය ාද  
ිමිමධ වයස් ඩා ණ්  නිමය ජයය ඩරය ස්ත්රි ුදු ණ මකැක්ණය සෙඟෙ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා  
ැවත්වය ාද  ඉහතින්ත සඳහන්ත ඩරන්තයට මයදුණු පත්රෙතදයන්ත සහ සමීක්ණ ය තුිබන්ත ාඳා  ැත් කත්ත් 
ෙඟින්ත ැතුරු  සනු.  සා ඩ්ඡාා වට සුදුසු ුදශැායින්ත හඳුයා  ැත් හතකි ිමය  ප්රජා ව මවත් නිත්ර යා ෙ 
හරහා  ඩරු  ාතබූ සෘජු සහ සහ ා ගී මය වය නිීමක්ණ වලින්ත ාක කත්ත් සනු.  සා ඩ්ඡාා  ෙඟින්ත ාඳා  
ැත් මත් රතුු  ව ා ත් ත්හවුු  කිීමෙට උැඩා ීම ිමය   
 
රූප  ට න 1: සා පුර පිහිටීම 
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යමා ක්ත් ඩු ණු නිසා  ැ්යමෂණඩයින්තම  ආරක්ණා ව, කත්ත් රැස් කිීමෙ නිසා  සිවහුදරවා ීනන්තම  ජීවය 
වෘත්තිය මඩමරි  සිදු ිමය හතකි ඳා ධා  සහ ාන්තක සෙය වතනි මශවැා ානිඩ වවමයන්ත සවමේීම ඩා ාවාීම 
කත්ත් රැස්කිීමෙ වතනි මශ ැ්යමෂණ  ඩණ් ා යමන සුිමමවේෂී පවධා යයට ාක් ිමය  ඒ පු ව 2015 
ජයවා රි ො සමෂ ැතවති ජයා ධිැති ෙතතිවර  සෙමෂ ීම කත්ත් රැස් කිීමමන ඩටයුතු යවත්ා  කතු.මවු.  
මෙවතනි පවස්ාා වාීම සුදුසු තීර  ැතනීමෙි  ාා  ැ්යමෂණ  වයා ැෘතිමෂ ආචා ර ධ්යමීය සහ ආරක්ණ  
මූාැත්රය ෙහත් ිළ සවහාක් ිමය  සිවහුදර වතසියන්තම  ජීවය ඩටයුතුවාට ඳා ධා  මය වය මාස කත්ත් 
රැස් කිීමමන ඩටයුතු සිදු ඩරු  ාතණදමේ සති පන්තත්වායි ඇ2014 ෙතයි සිට 2015 මැඳරවා රි කක්වා    
ඇත්තන ුදශැායින්ත හට ‘ැ්යමෂණ ’ ිළිබඳඳ පවමඳ ධයක් තිබූ පත්ර ඔවුහු ඩතෙතත්මත්න්ත පැම  
ැ්යමෂණ ය සඳහා  සහමය ැය කතක්ූ හ  මෙෙ ුදශැායින්ත ප්රජා වම  ිමව්වා සය දයා  ැතනීමෙි  ාා  
පත්රෙතදයන්ත මාස වතකැත් ඩා රය ා රයක් ඉටු ඩළහ   
 
ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය තුළ ීම ැමේවයයට ාක් ඩළ යුතු මත්ො  සහ ැතටළු මෙ යවා කතයි පවමඳ ධ 
ඩරැතනීෙ සඳහා  දගුඩා ලීය පධයයයය ෙඟින්ත රැස් ඩර ැත් මත් රතුු  උැඩා ීම ිමය  සිවහුදර ැළු. සහ 
මකවය පදයර තුිබන්ත ැෘහස්ා 48ක් පධයයයමෂ ැළු. වටමෂ ීම සමීක්ණ යට ාක් ඩරය ාද  ඒ 
පතුරින්ත ඳහුත්රය ඇ52%  සිවහා ඇශ්රි ාවඩා  මකො 25%ා ු.ස්ලින 19%  සහ මඳෞශධ ඇ48%  ූ හ ඇි යදු 
13%, ඉස්ාා න 19%   මෙෙ සමීක්ණ මෂ ීම මඩ ළඹ වා සය ඩරය යතවත් ැකවචි ඩර ූ  ප්රජා වන්ත 
හත්රක් ඇසහස්ුදර, සිවහුදර, වදුුත මසවය සහ ුතයා ව  ු.හු  මකය පියමය ැ සහ ැතටළු පධයයයය 
ඩරය ාද  ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය සඳහා  සිවහුදර වා ීනන්ත ඇ42 , පකා ා රජමෂ නිාධා ීමන්ත ඇ5  සහ 
මඳෞශධ ස්වා මීන්ත වහන්තමසේාා  ඇ2  සෙඟ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා , පිමධිෙත් සහ ප්යධ වුහැත් 
සනු.  සා ඩ්ඡාා  ැවත්වය ාද  මෙෙ ගු ා ත්ෙඩ කත්ත් රැස් කිීමමන ්රෙ ප්රතිචා රඩයින්ත මඩමරි  
දවා යති ූ  ඒවා  ූ  පත්ර කත්ත් �මඩ ීඩර ය සඳහා  ක ිළ සවහාක් ිමය  ත්වක, සෘජු නිීමක්ණ  සහ 
සිතියන ැත් කිීමෙ ක කත්ත් රැස් කිීමෙ සඳහා  මය කා  ැන්තයා  ාද  සිවහුදරවා ීනන්ත ිමසින්ත හුවා  කක්වය ාක 
ඇත්තන ඩු ණු ිළිබඳඳ ැතුරු  පවමඳ ධයක් ාඳා  ැතනීෙට එෙ ප්රමශවයට නිත්රෙ යා ෙ තුිබන්තක පැට 
හතකි ිමය  සා මප්ක්ණ සො ජ ත්ත්වය, ජීවය වෘත්තීන්ත, උැඩා ර ාතමඳය ො ්යැ, ය සත්ා ැහසුඩන සහ 
සො ජ පවධා යන ිළිබඳඳව පකා ා ුදශැායින්තම  කෘණ් සමඩ  මයන්ත පවමඳ ධ ඩර ැතනීෙට මෙෙ 
ිමධි්රෙ උැඩා ීම ිමය  මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා  දයත් මඩු මණ් සති පන්තත්වායි  එෙනිසා  ළෙයි, 
ත්ු  යින්ත සහ වත  ඩරය වතඩිි  සයන්ත යය ිළරිස් හු. වීෙ ැහසු ිමය  මෙෙ සනු.  සා ඩ්ඡාා  ැ සැත් 
කිීමෙට පෙත්රව ප්රධා ය ැ්යමෂණඩයා  සෙඟ සහ ා ගී ූ  සහඩු වකු ිමසින්ත සටහන්ත ත්ඳා  ැන්තයා  ාද   
 
මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයමෂ පරු.  ූ මෂ සමීක්ණ මෂීම හඳුයා  ැන්තයා  ාක ැතටළු ව ා  ැතුරරින්ත 
ැමේවයය කිීමෙ සහ සිවහුදර වතසියන්ත ිමසින්ත ඔවුන්තම  යව ැරිසරයට සහ ඇඇත්තන ිමට  යව 
ැතටළුවාට ු.හු  ීමමන ීම මය කා  ැන්තයා  යා න්තත්ර  හඳුය ැතනීෙයි  මෙෙ යතවත් ැදවචි ඩර ූ  
ුදශැායින්ත ත්ෙ ජීිමඩා ව, පධයා ැයය, මසේවා වන්ත ාඳා  ැතනීෙ සහ ඔවුන්තම  ආ්යථිඩ, සො ජයීය සහ 
මශවැා ානිඩ ජීිමත්ය යව ම ෞතිඩ සහ සො ජයීය ැරිසරයට පු ැත් ඩර ැන්තමන්ත මඩමසේක යන්තය 
ිළිබඳඳව මෙි ීම පවධා යය මය කවය ාද   
 
වයා ත්ු.ල්ා ග්රා ෙ නිාධා ීම වසමන ිළි  ස සිවහුදර ෙහල් නිවා ස සවකී්ය ය පදයර මකඩකින්ත සෙන්තිමත් 
මේ ඇරූැ සටහය 1 සහ 2 ඳාන්තය   මෙෙ පදයර මකමක්ෙ ැෘහස්ා සහ ුදශැායින්තමැන්ත කත්ත් රැස ්
ඩරය ාද. ඔවුන්තම  ැතරණි වා සස්ාා යමෂ පත්කතකීන සහ යව වා සස්ාා යමෂ පත්කතකීන සන්තසන්තකයය 
ඩළ හතකි ආඩා රයට කත්ත් රැස් ඩරය ාද  සිවහුදර වතසියන්ත සහ ඔවුන්ත සෙඟ සෘජුව සහ ව්රව 
පන්තත්්ය�යා  ඩළ රා ජය නිාධා ීමන්ත සහ ප්රජා  යා යඩයින්ත ැතුරු  සනු.  සා ඩ්ඡාා වට ාක් ඩරය ාද  
ිමිමධ වයස ්ඩා ණ්  නිමය ජයය ඩරය ස්ත්රි ුදු ණ මකැක්ණය සෙඟෙ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා  
ැවත්වය ාද  ඉහතින්ත සඳහන්ත ඩරන්තයට මයදුණු පත්රෙතදයන්ත සහ සමීක්ණ ය තුිබන්ත ාඳා  ැත් කත්ත් 
ෙඟින්ත ැතුරු  සනු.  සා ඩ්ඡාා වට සුදුසු ුදශැායින්ත හඳුයා  ැත් හතකි ිමය  ප්රජා ව මවත් නිත්ර යා ෙ 
හරහා  ඩරු  ාතබූ සෘජු සහ සහ ා ගී මය වය නිීමක්ණ වලින්ත ාක කත්ත් සනු.  සා ඩ්ඡාා  ෙඟින්ත ාඳා  
ැත් මත් රතුු  ව ා ත් ත්හවුු  කිීමෙට උැඩා ීම ිමය   
 
රූප  ට න 1: සා පුර පිහිටීම 

9 

 
 

3 ප්රජාව 
 

සිවහුදර ැළු. සහ මකවය පදයර ිළි ටා  ඇත්මත් තිඹිරිැස්යා ය ප්රා මශය ය මල්ඩන මඩ ඨාසා සයට පයත් 
වයා ත්ු.ල්ා ග්රා ෙ නිාධා ීම වසමනය ඇරූැ සටහය 1 ඳාන්තය   එය ිළි ටා  ඇත්මත් ත්ඨාටු 13කින්ත 
සෙන්තිමත් සහස්ුදර ෙහල් නිවා ස සවකී්ය ය පසායි  සහස්ුදර වා සය ඩරන්තමන්තක මඩ ළඹ යැරමෂ 
සවව්යධය වයා ැෘති වා ප්රතිලායක් මාස පවත්තන්ත ූ  ඇැසුව යතවත් ැදවචි ඩර ූ   ිළරිසකි  ත්ඨාටු ැහක් 
ුදරා  දමවය නිවා ස 60කින්ත සෙන්තිමත් සිවහුදර ැළු. පදයම්ය මැ  යතඟීන ඩටයුතු Real Estate 
Exchange ුදශැලිඩ සො ැමන පධීක්ණ ය යටමත් 2007 වසම්යීම ආරන  ිමය  ත්ඨාටු ැහකින්ත 
සෙන්තිමත් සිවහුදර මකවය පදයර මැ   යතවවීෙ ආරන  වී ඇත්මත් 2011 වසම්යීමය  මකවය පදයම්ය 
නිවා ස 60 මැ   යතඟුමන්ත යා ැරිඩ ජයා වා ස සවව්යධය පධිඩා රිමයි  පධීක්ණ ය යටමත්ය   
 
2013ීම දයත් මඩු ණු සමීක්ණ මෂීම සිවහුදරමෂ පදයර මකඩටෙ පයත් නිවා ස 48ක් සනු.  
සා ඩ්ඡාා වට ාක් ඩරය ාද  ැළු. පදයම්ය වා සය ඩරන්තයන්තමැන්ත ඳහුත්රය ඒ පවටෙ තිබූ 54 
වත්මත්න්ත ඉවත් ඩළ පයයි  මකවය පදයම්ය වා සය ඩරන්තමන්ත මඩ ළඹ 7 මට රින්තටයමෂ ිළි  ස 187 
වත්මත්න්ත ඉවත් ඩළ ිළරිසයි  මකවය පදයම්ය නිවා ස කිි ැයක් ‘ඇෙති ාතයිස්තුව’ යන ාතයිස්තුවක් 
හරහා  කිි ැ මකමයකුට ාඳා  ීම ඇති පත්ර සිවහුදර වතසියන්තට පු ව මෙෙ නිවා ස ාඳා  ීම ඇත්මත් 
රජමෂ මහ  නිවා ස පො ත්යවරයා ම  සහා යඩයින්තට මහ  නිවසක් පි ින ඩාා ඩු වන්තටයි  මන පු ව 
ඳාය ඩා සිවහුදරය යු  සනපූ්ය මයන්තෙ සවව්යධය වයැෘති නිසා  පවත්තන්ත ූ වන්ත ැෙ ක් යතවත් 
ැදවචි ඩර ූ  ත්තයඩ මය ව සවව්යධය වයා ැෘතිවා ඳාැෑෙට ාක් ූ  සහ ාක් මය ූ  යය මකිළරිසෙ 
මෙි  මවමසයි   
 
රූප  ට න 2: සා පුර ප්රජාව    හහි වටාපිටාව 
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පතීත්මෂ ත්ො  සතු ූ  නීති ිමමර ධී ු.ඩුක්කු නිවා සවාට ව ා  කතන්ත ත්ො ට ාතබී ඇති නිවා සමෂ 
ගු ා ත්ෙඩ ඳව ිළිබඳඳව සිවහුදරමෂ පදයර මකමඩි ෙ වතසියන්ත පත්ර සා ො යයමයන්ත ඇත්මත් සතුටකි  
මඩමසේ මවත්ත්, ැළු. පදයම්ය ැදවචිඩු වන්ත ත්ෙ මැ  යතඟිල්ා ත්තනීමන ීම එි  වා සය ඩරන්තයන්තම  
ැහසුව මඩමරි  පවධා යය මය කා  මය ෙතති ඳව ැවසති  උකා හර යක් මාස ඔවුන්ත ත්ෙ ිමදුලි සහ ජා 
මීටර සහ වතුර ටතවකි සිම මඩ ට ඇති ස්ාා යය ැතය මය සතුටු ූ මෂ ඒවා  ඔවුයට ළඟා  වීෙට 
මය හතකි ත්තයඩ ස්ාා යැත් ඩර තිබීෙ නිසා යි  මෙවතනි මය සතුටු වීන මකවය පදයම්ය ැදවචිඩු වන්ත 
පතින්ත ප්රඩා ව මය වීමෙන්ත මැනී යන්තමන්ත මෙෙ “මැ  යත�න ආ�ත් දු්යවාඩන” මකවය පදයර වය 
ිමට ෙඟහරවා  මැය ඇති ඳවයි  මකවය පදයම්ය ැදවචිඩු වන්තට තිණදමණ් මවයත් දුක්ැතයිමලිය, 
ිමමවේණමයන්ත ඔවුයට මහ ඳින්ත හුු ුදු දු “යා ැරිඩ ජීිමත්යක්” සි ත් මඩ ළඹ 7න්ත සිවහුදරය ිළි ටා  ඇති 
වයා ත්ු.ල්ා මඳ මහ  දුර වීෙ ිළිබඳඳව ඔවුහු ෙතසිිමලි යතඟූහ  ාා වකිඩයින්ත හට “මඩ ළඹ 7 ජීවත් වීෙ” 
යු  ධයවත් සුිළරි ැන්තතිමෂ ජීවය රටා වකි  මඩ ළඹ 7 ීම ව ා  යහැත් සො ජ ැහසුඩන ාඳා  ැතනීමන 
පවස්ාා වක සි ත් ඳව ඉන්ත කියමේ  උකා හර යක් මාස මඩ ළඹ ිළි  ස වරප්රසා දත් ැා සල් ැ යා වක්ෙ 
ිළි ටා  ඇත්මත් මඩ ළඹ 7ය  යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  මෙෙ ැහසුඩනවලින්ත ඈත් වීෙට සිදු වීෙ ැතය 
මකවය පදයම්ය ැදවචිඩු වන්ත සි සමෂ මය සතු සනි  මෙවතනි ඩු ණු ැළු. පදයම්ය ැදවචිඩරැවන්ත 
මෙවතනි මශ ැතය ඩත්ා  ඩමළේ යතත්  ෙන්තක ඔවුන්ත ඩවකත් ජීවත් වී ඇත්මත් සිවහුදරයට ආසන්තය 
ප්රමශවයඩෙ නිසා ය   
 
පදයර මකමක්ෙ ැදවචිඩු වන්ත හට ඕයෑෙ ‘යා දුයය ුදශැායකුට’ නිකහමසේ හතසිරිය හතකි සිවහුදරමෂ 
සො ජ ැරිසරය ිළිබඳඳව මැ දු ැතටළු තිණදණි  මෙමසේ පයවසරමයන්ත සිවහුදරයට ඇතුළු වන්තයන්ත ිමසින්ත 
ෙතුද්රවය  ා ිමත්ය සහ ිමකිීෙ ිළිබඳඳ ැදවචිඩු වන්තම  පප්රසා කය ැළ ිමය  මීට මැරත් 
වයා ත්ු.ල්මල්ෙ වා සය ඩළ ැදවචිඩු වන්තට යන මෙෙ ත්ත්වයට යන හුු වක් තිබූ පත්ර ඔවුයට මෙෙ 
ුදශැායින්ත සෙඟ වා ක ිමවා ක කිීමෙටක ුදළුවන්ත ිමය  එවතය වා කිමවා කවාීම වා චිඩ මහ  වා ීමීමඩ ප්රතිප්රහා ර 
එල්ා ූ  පවස්ාා  ඉදරිමෂීම සා ඩ්ඡාා වට ැතමයු  ඇත්  වයා ත්ු.ල්මල් සො ජ ැරිසරයට ආැන්තතුඩ ූ  
ැදවචිඩු වන්ත ප්රචණ් ත්වය ඳහුා ස්ාා යයක් මාස ටට ැතවති පයයයත්ා ව ිළිබඳඳව සි සමෂ 
ඩයස්සල්මානි  ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය සඳහා  රැස් ඩළ කත්ත් පු ව මෙෙ ප්රචණ් ඩා ීම ජීවය 
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පතීත්මෂ ත්ො  සතු ූ  නීති ිමමර ධී ු.ඩුක්කු නිවා සවාට ව ා  කතන්ත ත්ො ට ාතබී ඇති නිවා සමෂ 
ගු ා ත්ෙඩ ඳව ිළිබඳඳව සිවහුදරමෂ පදයර මකමඩි ෙ වතසියන්ත පත්ර සා ො යයමයන්ත ඇත්මත් සතුටකි  
මඩමසේ මවත්ත්, ැළු. පදයම්ය ැදවචිඩු වන්ත ත්ෙ මැ  යතඟිල්ා ත්තනීමන ීම එි  වා සය ඩරන්තයන්තම  
ැහසුව මඩමරි  පවධා යය මය කා  මය ෙතති ඳව ැවසති  උකා හර යක් මාස ඔවුන්ත ත්ෙ ිමදුලි සහ ජා 
මීටර සහ වතුර ටතවකි සිම මඩ ට ඇති ස්ාා යය ැතය මය සතුටු ූ මෂ ඒවා  ඔවුයට ළඟා  වීෙට 
මය හතකි ත්තයඩ ස්ාා යැත් ඩර තිබීෙ නිසා යි  මෙවතනි මය සතුටු වීන මකවය පදයම්ය ැදවචිඩු වන්ත 
පතින්ත ප්රඩා ව මය වීමෙන්ත මැනී යන්තමන්ත මෙෙ “මැ  යත�න ආ�ත් දු්යවාඩන” මකවය පදයර වය 
ිමට ෙඟහරවා  මැය ඇති ඳවයි  මකවය පදයම්ය ැදවචිඩු වන්තට තිණදමණ් මවයත් දුක්ැතයිමලිය, 
ිමමවේණමයන්ත ඔවුයට මහ ඳින්ත හුු ුදු දු “යා ැරිඩ ජීිමත්යක්” සි ත් මඩ ළඹ 7න්ත සිවහුදරය ිළි ටා  ඇති 
වයා ත්ු.ල්ා මඳ මහ  දුර වීෙ ිළිබඳඳව ඔවුහු ෙතසිිමලි යතඟූහ  ාා වකිඩයින්ත හට “මඩ ළඹ 7 ජීවත් වීෙ” 
යු  ධයවත් සුිළරි ැන්තතිමෂ ජීවය රටා වකි  මඩ ළඹ 7 ීම ව ා  යහැත් සො ජ ැහසුඩන ාඳා  ැතනීමන 
පවස්ාා වක සි ත් ඳව ඉන්ත කියමේ  උකා හර යක් මාස මඩ ළඹ ිළි  ස වරප්රසා දත් ැා සල් ැ යා වක්ෙ 
ිළි ටා  ඇත්මත් මඩ ළඹ 7ය  යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  මෙෙ ැහසුඩනවලින්ත ඈත් වීෙට සිදු වීෙ ැතය 
මකවය පදයම්ය ැදවචිඩු වන්ත සි සමෂ මය සතු සනි  මෙවතනි ඩු ණු ැළු. පදයම්ය ැදවචිඩරැවන්ත 
මෙවතනි මශ ැතය ඩත්ා  ඩමළේ යතත්  ෙන්තක ඔවුන්ත ඩවකත් ජීවත් වී ඇත්මත් සිවහුදරයට ආසන්තය 
ප්රමශවයඩෙ නිසා ය   
 
පදයර මකමක්ෙ ැදවචිඩු වන්ත හට ඕයෑෙ ‘යා දුයය ුදශැායකුට’ නිකහමසේ හතසිරිය හතකි සිවහුදරමෂ 
සො ජ ැරිසරය ිළිබඳඳව මැ දු ැතටළු තිණදණි  මෙමසේ පයවසරමයන්ත සිවහුදරයට ඇතුළු වන්තයන්ත ිමසින්ත 
ෙතුද්රවය  ා ිමත්ය සහ ිමකිීෙ ිළිබඳඳ ැදවචිඩු වන්තම  පප්රසා කය ැළ ිමය  මීට මැරත් 
වයා ත්ු.ල්මල්ෙ වා සය ඩළ ැදවචිඩු වන්තට යන මෙෙ ත්ත්වයට යන හුු වක් තිබූ පත්ර ඔවුයට මෙෙ 
ුදශැායින්ත සෙඟ වා ක ිමවා ක කිීමෙටක ුදළුවන්ත ිමය  එවතය වා කිමවා කවාීම වා චිඩ මහ  වා ීමීමඩ ප්රතිප්රහා ර 
එල්ා ූ  පවස්ාා  ඉදරිමෂීම සා ඩ්ඡාා වට ැතමයු  ඇත්  වයා ත්ු.ල්මල් සො ජ ැරිසරයට ආැන්තතුඩ ූ  
ැදවචිඩු වන්ත ප්රචණ් ත්වය ඳහුා ස්ාා යයක් මාස ටට ැතවති පයයයත්ා ව ිළිබඳඳව සි සමෂ 
ඩයස්සල්මානි  ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය සඳහා  රැස් ඩළ කත්ත් පු ව මෙෙ ප්රචණ් ඩා ීම ජීවය 
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රටා මේ ැතහතදලි පඩු වීෙක් මැන්තු න ඩළක වයා ත්ු.ල්ාට ඳමාන්ත මැයත් කතමූ ැදවචිඩු වන්ත මෙය 
සත්ය මසේ ිළිබැතනීෙට ෙතලි ූ හ  ටට ප්රධා යත්ෙ මහේතුව ූ මෂ ඔවුන්තම  මැර වා සස්ාා යයට 
සා මප්ක්ණව වයා ත්ු.ල්මල් ෙත්ද්රවය ආ�ත් ප්රචණ් ත්ා ව ත්වෙත් ඉහළ ෙඨාටෙඩ ැතවතීෙයි  මෙවතනි 
ප්රචණ් ත්ා ව හු.මේ ඔවුයට පසර  ඳවක් කතු මණ් ෙත්ද්රවය පව ා ිමත්ා  ඩරන්තයන්ත සෙඟ ත්ො  වා කයට 
මහ  රණ්ඩුවට ගියමහ ත් එවතනි පවස්ාා වඩීම ත්ො ට ප්රජා මේ සහමය ැය ාතමේයතයි ිමව්වා සයක් 
ඔවුන්ත තුළ මය වීෙ නිසා යි  ප්රජා ව තුළ ත්ො ට ි ින ිළිබැතනීෙ ිළිබඳඳව මෙෙ යව ැදවචිඩු වන්ත සි සමෂ 
පැහසුත්ා වකිනි  වයා ත්ු.ල්මල් ු.ල් ැදවචිඩු වන්ත ිමසින්ත “පිළ” සහ “ඔවුන්ත” වවමයන්ත ැතහතදලි 
මඳීමෙක් පු ැෙයය ඩළ නිසා  මකවය පදයම්ය වතසියන්තට ප්රජා මේ මඩ ටස්ඩු වන්ත වීෙ පැහසු ිමය  
මෙෙ ත්ත්වය මකවය පදයම්ය ැදවචිඩු වන්ත තුළ වයා ත්ු.ල්ා මඩමරි  ැතවති පඩෙතත්ත් වතඩි ඩරවය 
මහේතුවක් ිමය   
 
3.1 ප්රජාරද ඉිහ ා ය 
 
සිවහුදර ැළු. පදයම්ය ැදවචිඩු වන්ත වයා ත්ු.ල්මල්ෙ තිබූ ු.ඩුක්කු ප්රජා වකින්ත ැතිනණි ිළරිසකි ඇරූැ 
සටහය 3 ඳාන්තය   ඔවුයට 54 වත්මත්න්ත ඉවත් වීෙට සිදු ූ මෂ රජමෂ යව නිවා ස වයා ැෘතිය නිසා ය 
ඇසිරිසර උයය   මෙෙ වයා ැෘතිමෂ ඳාැෑෙට ාක් ූ  ුදශැායින්ත හට යතති ූ  නිවස මවු වට යව 
නිවසක් ාඳා  මකය ාද  මකවය පදයම්ය ැදවචිඩු වන්ත ැතිනණිමෂ සා මප්ක්ණ වවමයන්ත ඉසුු ෙත් 
ප්රමශවයක් ූ  මඩ ළඹ 7 මට රින්තටන්ත සිටයි  යු.ත් මෙෙ ප්රජා ව ජීවත් වී ඇත්මත් මට රින්තටයය තුළ 
සා මප්ඩණ වවමයන්ත ආන්තතීඩර ය ූ  ප්රමශවයඩයි  පැම  ප්රතිචා රඩයින්තට පු ව මෙෙ වත්ත් ප්රජා වට 
ඔවුන්ත එවඩට ිමසූ භූිනමෂෙ නිවා ස සවකීීම යක් ත්යා  මකය ඳවට මය ජයා වක් ාතබී ඇත්  එමසේ වුවක 
මෙෙ මැ මරන්තදු ඩ  ූ  පත්ර ඔවුන්ත ඳමාන්ත වයා ත්ු.ල්මල් යතවත් ැදවචි ඩරවය ාද   
 
54 වත්මත් ැදවචිව සිට එත්තනින්ත ඉවත්ඩරු  ාබූවන්ත එමසේ ඉවත් ඩරු  ාතබීමනීම 
මශවැා ායඥයන්තම , හු.කා  නිාධා ීමයම  සහ රජමෂ නිාධා ීමන්තම  ප්රචණ්  සහ ඳාහත්ඩා ීම 
�යා වන්තට යතු වී ඇත්  ඔවුහු රජමයන්ත ඩරය ාක ෙත්ක් කිීමන සහ පයතුු  ඇඟවීන කිි ැයක්ෙ 
මය සළඩා  හරිිනන්ත එෙ ස්ාා යමයන්ත ඉවත් වී මය ෙතත්  පවසා යමෂීම හු.කා  සහා ය ඇතිව රජය 
ඔවුයම  නිමවස්වා මඩ ටස් ඩ ත කතමීමෙන්ත එෙ නිමවස් වා සය ු සුදුසු ත්ත්වයට ැක් කිීමමෙන්ත 
ඒවා මෂ ැදවචිඩු වන්ත ඉවත් ඩර ැතනීෙට ඩටයුතු ඩර ඇත්  
 

“වයා ත්ු.ාමල් පමප් මැවල් සනපූ්ය මයන්තෙ ඩ ා කා න්තය ඉස්මසල්ාා  රජය පිළව මෙමහේ ැදවචි ඩළා   එයා ාා  
පමප් වහා ැාවා කතනො   ටට ැස්මසේ පිළට එත්නින්ත එන්තය වු ා   පමප් ඳඩු එිබයට ඇකාා  කා ාා  පිළට ැහාා  
යන්තය කීමව යෑ  ඒ වු ා ට ඉතිව වහාක් යතතිව ජීවත් මවන්තය ුදළුවන්ත ඩා ටච?” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“යෑ, පිළ 54 වත්මත්න්ත යවය එඩ හරි ආමය මෙමහේ ැදවචි ඩරවය එඩ ැතය ඩවකා වත් පිළ එක්ඩ ඩත්ා  ඩමළේ 
යතහත  ඉස්මසල්ාා ෙ ිමව්ව ිමකයා මාන්ත කියාා  ළෙයි වැයක් ඇිමත් පමප් ම  ැතය මත් රතුු  ඔක්මඩෙ පරමැය 
ගියා   එයා ාා  පමැන්ත පහුද එඩෙ මශ ෙයි මීට ව ා  මහ ඳ ත්තයඩට යන්තය ඩතෙතතික කියාා   පිළ ඉතිව ඩතෙති කීවා   
තියය මැකරට ව ා  මහ ඳ මැකරඩට යන්තය ඩවුක පඩෙතති? පිළ ඩවකා වත් ි තුමව යෑ ඒඩ මන වම  ත්ඨාටු 
මැවල් කියාා   පිළ ි තුමව ත්නි ත්ඨාටුමව මැයක් ාතමඳයි කියාා   මඩ මහ ෙ වුයත් පිළ ඔක්මඩ ටෙ මසේරෙ 
කා ාා  මෙමහ එන්තය වු ා   ආින එමඩන්ත ඇිමත් වහා ැාවාා  ායිඨා ඩැාා  ගියා ට ැස්මසේ මවය මෙ යව 
ඩරන්තයක?” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

මන ආඩා රයටෙ හු.කව ිමසින්ත මැවල්වා මිත්ති ඩ ා  කෙිනන්ත ඔවුන්තට ත්වදුරටත් ත්ෙ නිමවසවා ජීවත් 
වීෙට මය හතකි ත්ත්වයක් ඇති ඩරිනන්ත ඔවුන්ත නිමවස්වලින්ත ඉවත් ඩරූ හ.  
 

“පිළ මෙමහ ආමේ ඩතෙතත්මත්න්ත මයමවයි  උන්ත ෙම  මැකර මඩ ටසක් ඩ ාා  කතනො , ෙව ෙම  ළෙයි සත්තු 
වම  ඇකමැය මෙමහේ ආමේ  උන්ත ෙම  මැකරින්ත මඩ සක් ඩ ාා  සා ුද මවාා මව ෙම  ෙහත්ත්යා  මැකර 
ි  සමයත් යෑ, වත ඩට මඩ ළඹ ගිි ව  ෙෙ එයා ට මඩ ල් ඩළා   එයා  ුදළුවන්ත ත්රන ඉක්ෙයට ආවා   පිළ ත්ව කවස් 
මකඩක් ඉල්ුතවා , පිළට දුන්තමය යෑ  පිළ මකර ඳඩු මසේරෙ පස් ඩරමැය වෑන්ත එඩක් හය්ය ඩරමැය මෙමහ ආවා   
හතෙමශෙ ෙහ ඩාඳායක්  පිළට පයින්ත මවන්තය කියය මඩ මළේ පරමැය ආුද ෙහත්යඨා ෙව ඩෑැතහුවා   එත්මඩ ට 
ෙම  මැ ඩි ුදත්ා ට ො ස ැා  ය එයා  දූිමල්ාමන්ත වතහු ා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

54 වත්ත්මන්ත ඉවත් ඩරු  ාදුව සිවහුදර ැළු. පදයම්ය ැදවචී ඩරූ  ිළරිස ත්ො  පවත්තන්ත ඩරූ  
�යා වලිය ැතය ත්ඩා  ඩරන්තමන්ත මක්න්තතියකින්ත සහ මය ු ස්යා  ැතියකිනි  මඩමසේ මවත්ත් ඔවුන්ත 
පතුරින්ත මඳ මහ  මකමයක්, ිමමවේණමයන්තෙ ැහසුඩන පඩු කු ා  නිවා සවා වා සය ඩළ පය රජමයන්ත 
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ාතණදණු මන නිවා සවා සි සන්තමන්ත සතු සනි  එමහත් එෙ නිවස මවු මවන්ත කිීමෙට ඇති එඩතු ූ  
ැා ස්තුව ැතය එවතනි සතුටක් ඔවුන්ත තුළ යතත්   
 
රූප  ට න 3: අවතැන් වීරම්    නැවත පදාචි කරවීරම් ඉිහ ා ය පිළිනඳ කාල රාමුව 

 
 
54 වත්මත්න්ත ඉවත් ඩළ ැවුල්වාට එවඩට පුතතින්ත මැ   යතඟූ සහස්ුදර නිවා ස සවකී්ය මයන්ත 
නිවා ස ාඳා  දුන්තහ  ඇත්තු.න්ත සහස්ුදර ැදවචි ූ  පත්ර නිවා ස මය ාක පය මවයත් ස්ාා යවා ැදවචි ූ හ. 
සහස්ුදර සවකී්ය යට ත්ඨාටු 13ක් ඇති නිසා  සහ එෙ නිවා ස කු ා  වීෙ නිසා  ඇත්තු.න්ත ඒවා  ප්රතික්මණේැ 
ඩළහ  54 වත්මත් ත්වත් ිළරිසක් පඩු ත්ඨාටු ප්රො  යකින්ත සෙන්තිමත් ඇභූින ප්රො  ය පතින්ත  ිමවා ා ූ  
නිවා ස සි ත් නිවා ස සවකීරි යක් ඉල්ාා  සි සයහ  සිවහුදර මකවය පදයර මැ  යතගුමණ් මීට 
ප්රතිචා රයක් මාසයි ඇරූැ සටහන්ත 4, 5 සහ 6 ඳාන්තය   එමහත් සිවහුදර ැළු. පදයම්ය වතසියන්ත 
කියන්තමන්ත ිමවා ා නිවා ස ිළිබඳඳ මැ මර න්තදුව ඩ  ඩර ඇති ඳවයි  එක් ප්රතිචා රඩයකුට පු ව,  
 

“පිළව පමප් මැවල්වලින්ත පයින්ත ඩරයවා  කියාා  කිසිෙ ප්ාෑන්ත එඩක් පිළ කතයමැය ි  සමය යෑ  කවසක් ඔයා ාා  
වම  ඇැ්යමෂණඩයින්ත මකමකයා ට ඇඟිලි දක් ඩරිනන්ත  ිමව්ව ිමකයා ාමයන්ත කියා මැය සමීක්ණ යක් ඩරයවා  
කියා මැය ආවා   පිළ කතයමැය ි  සමෂ යෑ මෙ ඩටක කියා ාා   එයා ාා  පමප් ම  ෙතන්තයෙ ව්යැ පඩි 875ක් 
තිණද ා   මන 875 මවු වට පිළට 500ක් මකයවා  කියාා  මන ම  500ක් කිේවා   සිවහුදර මැකරක් සා ො මයයයන්ත 
ව්යැ පඩි 400යි  පිළට ව්යැ පඩි 100ක් වතඩිුදර දුන්තයා  කියාා  පිළට ඇු   100,000ක් මැවන්තය කීවා   ඒත් මන 
මැකර ව්යැ පඩි 500ක් යෑ ” ඇඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර .  
 
“පමප් ැර  මැකර ව්යැ පඩි 400යි, මන මැකර ව්යැ පඩි 500  පිළට වතඩිුදර ව්යැ පඩි 100ට මැවන්තය කීවා   
ෙම  ෙහත්ත්යා  ඒඩට ඩතෙති වුමණ් යෑ  ඒ වු ා ට පිළට මෙහා ට එයමඩ ට මඩ ටස් මකඩක් මැවන්ත කිේවමන්ත, 
පිළ මැේවා . ඒඩ එයා ාා  ැ න්ත ැත්මත් පිළ ඩතෙතත්මත්න්ත මන මැවල්වාට ආව ඳවට සා ක්කියක් හත සයට, ඒ 
නිසා  ඉතිරි මඩ ටසත් පිළට මැවන්තය සිශධ වු ා   ඒත් ෙට මැවන්තය ඳතරි වු ා    මන ළඟීම ීමල් එමඩන්ත ලියුෙක් 
එවාා  තිණද ා  මැ ිබයත් එක්ඩ ඇු   108,000ක්ක මඩ මහ ක මැවන්තය තිමයයවා   කියාා   මඩ මහ ෙත් ෙට 
මැවන්තය ිමදහක් යෑ  කතන්ත ෙම  ෙම  ෙහත්ත්යත් ෙතරිාා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
මට රින්තටයමෂ සිට සිවහුදර මකවය පදයරට ැතිනණි ිළරිසට පු ව ඔවුන්තම  යතවත් ැදවචි කිීමමන 
පත්කතකීෙ මශවැා ායඥයින්ත සහ රා ජය නිාධා ීමන්ත ිමසින්ත ඩ  ඩරය ාක මැ මර න්තදු ැ යා වකින්ත 
සෙන්තිමත්ය  187 වත්මත් එවඩට ස ා ැතිතුො  ත්ො ට ව ා  මහ ඳ නිමවස් මට රින්තටයමෂෙ ත්යා  මකය 
තුු   සඩ ඩාඩට එත්තනින්ත ඉවත් වය මාස ත්ො  සහ ත්ෙ වත්මත් ිළරිස ඒත්තු ැතයූ  ආඩා රය ිමස්ත්ර 
ඩමළේය  � ාවඩා මේ ජයා ධිැතිතුො  සහ ඔහුම  ැවුමල් සා ො ජිඩමය  ඇතුළු මශවැා ායඥමය  මෙෙ 
ප්රජා මේ ිමිමධ ඩටයුතුවාට සහා ය කක්විනන්ත ඔවුන්ත සෙඟ සමීැ පන්තත්්ය�යා  ැවත්වා  මැය මැ ස් ඇත්  
පවට ත්බූ ිමිමධ නිවා ස සවකී්ය  මැයවිනන්ත එවතනි නිවා ස ාඳා මකය ඳවට මැ මර න්තදු වී ඇත්  එි  
ප්රතිලායක් මාස මශවැා ායඥමය  187 වත්මත් වතසියන්තම  ිමව්වා සය දයා  ැතනීෙට සෙත් ූ හ  
මෙෙ මැ මර න්තදු ත්ව දුරටත් ඒත්තු ැතන්තවීෙ මඩමරි  මඩ ළඹ ෙහ යැර ස ා මේ ඉවජිමන්තු වන්ත 
කිි ැ මකමයකුම  කා යඩත්වයක ාතණදණි  පවසා යමෂීම මෙෙ ැවුල්වාට ත්ෙ යව නිවා ස සවකී්ය ය 
ඉද වය තුු  මවයත් ප්රමශවයකින්ත නිවා ස කුිබයට ැතනීෙ සඳහා  ු   200,000ක් රජය ිමසින්ත ාඳා  කෑ 
ඇත්  වසර මකඩ පවසා යමෂීම ඔවුයට වයා ත්ු.ල්මල් සිවහුදරමෂ ැදවචි වය මාස කන්තවා  ඇත්  මවයත් 
ඩළ හතකි කිසිවක් මය ූ මයන්ත ඔවුහු පඩෙතත්මත්න්ත වුවක සිවහුදරමෂ ැදවචි ූ හ   
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ාතණදණු මන නිවා සවා සි සන්තමන්ත සතු සනි  එමහත් එෙ නිවස මවු මවන්ත කිීමෙට ඇති එඩතු ූ  
ැා ස්තුව ැතය එවතනි සතුටක් ඔවුන්ත තුළ යතත්   
 
රූප  ට න 3: අවතැන් වීරම්    නැවත පදාචි කරවීරම් ඉිහ ා ය පිළිනඳ කාල රාමුව 

 
 
54 වත්මත්න්ත ඉවත් ඩළ ැවුල්වාට එවඩට පුතතින්ත මැ   යතඟූ සහස්ුදර නිවා ස සවකී්ය මයන්ත 
නිවා ස ාඳා  දුන්තහ  ඇත්තු.න්ත සහස්ුදර ැදවචි ූ  පත්ර නිවා ස මය ාක පය මවයත් ස්ාා යවා ැදවචි ූ හ. 
සහස්ුදර සවකී්ය යට ත්ඨාටු 13ක් ඇති නිසා  සහ එෙ නිවා ස කු ා  වීෙ නිසා  ඇත්තු.න්ත ඒවා  ප්රතික්මණේැ 
ඩළහ  54 වත්මත් ත්වත් ිළරිසක් පඩු ත්ඨාටු ප්රො  යකින්ත සෙන්තිමත් ඇභූින ප්රො  ය පතින්ත  ිමවා ා ූ  
නිවා ස සි ත් නිවා ස සවකීරි යක් ඉල්ාා  සි සයහ  සිවහුදර මකවය පදයර මැ  යතගුමණ් මීට 
ප්රතිචා රයක් මාසයි ඇරූැ සටහන්ත 4, 5 සහ 6 ඳාන්තය   එමහත් සිවහුදර ැළු. පදයම්ය වතසියන්ත 
කියන්තමන්ත ිමවා ා නිවා ස ිළිබඳඳ මැ මර න්තදුව ඩ  ඩර ඇති ඳවයි  එක් ප්රතිචා රඩයකුට පු ව,  
 

“පිළව පමප් මැවල්වලින්ත පයින්ත ඩරයවා  කියාා  කිසිෙ ප්ාෑන්ත එඩක් පිළ කතයමැය ි  සමය යෑ  කවසක් ඔයා ාා  
වම  ඇැ්යමෂණඩයින්ත මකමකයා ට ඇඟිලි දක් ඩරිනන්ත  ිමව්ව ිමකයා ාමයන්ත කියා මැය සමීක්ණ යක් ඩරයවා  
කියා මැය ආවා   පිළ කතයමැය ි  සමෂ යෑ මෙ ඩටක කියා ාා   එයා ාා  පමප් ම  ෙතන්තයෙ ව්යැ පඩි 875ක් 
තිණද ා   මන 875 මවු වට පිළට 500ක් මකයවා  කියාා  මන ම  500ක් කිේවා   සිවහුදර මැකරක් සා ො මයයයන්ත 
ව්යැ පඩි 400යි  පිළට ව්යැ පඩි 100ක් වතඩිුදර දුන්තයා  කියාා  පිළට ඇු   100,000ක් මැවන්තය කීවා   ඒත් මන 
මැකර ව්යැ පඩි 500ක් යෑ ” ඇඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර .  
 
“පමප් ැර  මැකර ව්යැ පඩි 400යි, මන මැකර ව්යැ පඩි 500  පිළට වතඩිුදර ව්යැ පඩි 100ට මැවන්තය කීවා   
ෙම  ෙහත්ත්යා  ඒඩට ඩතෙති වුමණ් යෑ  ඒ වු ා ට පිළට මෙහා ට එයමඩ ට මඩ ටස් මකඩක් මැවන්ත කිේවමන්ත, 
පිළ මැේවා . ඒඩ එයා ාා  ැ න්ත ැත්මත් පිළ ඩතෙතත්මත්න්ත මන මැවල්වාට ආව ඳවට සා ක්කියක් හත සයට, ඒ 
නිසා  ඉතිරි මඩ ටසත් පිළට මැවන්තය සිශධ වු ා   ඒත් ෙට මැවන්තය ඳතරි වු ා    මන ළඟීම ීමල් එමඩන්ත ලියුෙක් 
එවාා  තිණද ා  මැ ිබයත් එක්ඩ ඇු   108,000ක්ක මඩ මහ ක මැවන්තය තිමයයවා   කියාා   මඩ මහ ෙත් ෙට 
මැවන්තය ිමදහක් යෑ  කතන්ත ෙම  ෙම  ෙහත්ත්යත් ෙතරිාා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
මට රින්තටයමෂ සිට සිවහුදර මකවය පදයරට ැතිනණි ිළරිසට පු ව ඔවුන්තම  යතවත් ැදවචි කිීමමන 
පත්කතකීෙ මශවැා ායඥයින්ත සහ රා ජය නිාධා ීමන්ත ිමසින්ත ඩ  ඩරය ාක මැ මර න්තදු ැ යා වකින්ත 
සෙන්තිමත්ය  187 වත්මත් එවඩට ස ා ැතිතුො  ත්ො ට ව ා  මහ ඳ නිමවස් මට රින්තටයමෂෙ ත්යා  මකය 
තුු   සඩ ඩාඩට එත්තනින්ත ඉවත් වය මාස ත්ො  සහ ත්ෙ වත්මත් ිළරිස ඒත්තු ැතයූ  ආඩා රය ිමස්ත්ර 
ඩමළේය  � ාවඩා මේ ජයා ධිැතිතුො  සහ ඔහුම  ැවුමල් සා ො ජිඩමය  ඇතුළු මශවැා ායඥමය  මෙෙ 
ප්රජා මේ ිමිමධ ඩටයුතුවාට සහා ය කක්විනන්ත ඔවුන්ත සෙඟ සමීැ පන්තත්්ය�යා  ැවත්වා  මැය මැ ස් ඇත්  
පවට ත්බූ ිමිමධ නිවා ස සවකී්ය  මැයවිනන්ත එවතනි නිවා ස ාඳා මකය ඳවට මැ මර න්තදු වී ඇත්  එි  
ප්රතිලායක් මාස මශවැා ායඥමය  187 වත්මත් වතසියන්තම  ිමව්වා සය දයා  ැතනීෙට සෙත් ූ හ  
මෙෙ මැ මර න්තදු ත්ව දුරටත් ඒත්තු ැතන්තවීෙ මඩමරි  මඩ ළඹ ෙහ යැර ස ා මේ ඉවජිමන්තු වන්ත 
කිි ැ මකමයකුම  කා යඩත්වයක ාතණදණි  පවසා යමෂීම මෙෙ ැවුල්වාට ත්ෙ යව නිවා ස සවකී්ය ය 
ඉද වය තුු  මවයත් ප්රමශවයකින්ත නිවා ස කුිබයට ැතනීෙ සඳහා  ු   200,000ක් රජය ිමසින්ත ාඳා  කෑ 
ඇත්  වසර මකඩ පවසා යමෂීම ඔවුයට වයා ත්ු.ල්මල් සිවහුදරමෂ ැදවචි වය මාස කන්තවා  ඇත්  මවයත් 
ඩළ හතකි කිසිවක් මය ූ මයන්ත ඔවුහු පඩෙතත්මත්න්ත වුවක සිවහුදරමෂ ැදවචි ූ හ   
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“පනමෙ ! ඒඩ යුශධයක් වා ම   පිළට කිේමේ මට රින්තටන්තවලින්තෙ පිළට පුතත් මැවල් මකයව කියායි, ඒඩයි පිළ 
එඩඟ වුමන්ත මවය ත්තන්තවාට යන්තය  පිළ ඩතෙති වුමන්ත මට රින්තටන්තවා පමප් මැවල් වති  ඩා මාට ැාුද නිසයි  
පිළ මහ යා  ැත්ත් ත්ා වඩා ලිඩ මැවල්වාට කුලිය මැවන්තය රජය පිළට සල්ලි දුන්තයා , පවුු ශකඩට ාක්මණ 
ැා මන්ත පවුු දු මකඩඩට දුන්තයා   ඒ ඩා මල් පමප් දුව ඳතඳාා  ි  සමය යෑ ඇකතන්ත යන ඳතඳාා  එයා  ඉන්තමන්ත 
ඉත්ා ලිමෂ   ඒඩ නිසා  පිළට පුතත් මැවල් ාතමඳය ඩල් මහ ඳ ත්තයක් පවවය වු ා   ඒඩ නිසා  පිළට ුදළුවන්ත 
වු ා  මහ ඳ ත්තයක් මහ යා  ැන්තය මැ ල්මහේන්ත මැ ඩින්ත  පිළට රජමයන්ත ාතණදණු කුලී සල්ලි එත්ය කුලී මැවන්තය 
පිළට ෙද වු ා   පිළට සල්ලි ප්රව්ය නිසා  ි  සමය හරිෙ දුඩමසේ  පමප් රත්ත්රන්ත ඳඩු ඔක්මඩ ෙ උඩස් ඩරන්තය 
වු ා   ෙම  දුවම  ැඩිමයන්ත ඳා ැයක් කුලියට මකන්තය වු ා   ෙම  ෙහත්ත්යත් මා  වු ා  ” ඇඩා න්තත්ා වක්, 
මකවය පදයර    
 

රූප  ට න 4: 2006 වන විට සා පුරය ර ොඩනැඟීම ර ෝ 54 වත්රත් වැසයන් ඉවත් කිරීම  
ආරම්භ වී රනොිහබුණි.  
 

 
 
රූප  ට න 5: 2009 වන විට සා පුර පළමු අදයර ර ොඩ නාවා අව න්  
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රූප  ට න 6: 2014 වන විට සා පුර අදයර රැකම අව න්  
 

 
 
3.2 නැවත පදාචි කරවීම, නව නිව     සා පුරය තුළ ‘නව ජීවිතය’ 
 
ැළු. පදයම්ය වා සය ඩරය ජයත්ා වමැන්ත ඳහුත්රයක් (XX%) 54 වත්මත් වතසියන්ත ූ  පත්ර ඔවුයට මෙෙ 
නිවස ාඳා  දුන්තමන්ත යතති ූ  නිවසට වන්තදයක් මාසයි  එමහත් ඒ කිසියන ු.කාඩටයි  ඔවුයට රජය 
ිමසින්ත කියා  සි සමෂ මකය ාක නිවා ස ව්යැ පඩි 500කින්ත යුක්ත් වය ඳවයි  නිවසඩට නිවසක් යය 
ැකයෙ ෙත් මෙෙ නිවා ස ඔවුයට ාඳා  දුන්තයක ඔවුන්තම  ැතරණි නිවස ව්යැ පඩි 400ක් ූ  ඳවට ඩරය 
ාක ැ යය කිීමෙ පු ව ඔවුයට ාඳා  දුන්ත වතඩිුදර ව්යැ පඩි 100 සඳහා  ඔවුන්තමැන්ත ු.කාක් පය ඩරය 
ාද  ීමල් සො ැෙ ප්රඩා ව ඩරන්තමන්ත සිවහුදරමයන්ත ාඳා  දුන්ත නිවස ඔවුන්තම  ැතරණි නිවසට ව ා  ිමවා ා 
ඳවයි  මෙෙ ප්රඩා වය සෙඟ පකා ා ැදවචිඩු වන්ත එඩඟ වන්තමන්ත යතත් ඇරූැ සටහය 7 ඳාන්තය   එක් 
ඩා න්තත්ා වක් ිමස්ත්ර ඩමළේ “ඉස්සර පිළට ව්යැ පඩි 400ක් තිණද ා   මන ම  ව්යැ පඩි 500ක් නිසා  
එයා ාා  පිළට වතඩිුදර ව්යැ පඩි 100ට මැවන්තය කිේවා ” යු මවනි  මෙෙ ඩා න්තත්ා ව ත්ව දුරටත් ිමස්ත්ර 
ඩමළේ ත්ො ම  ැතරණි නිවසත් සා ායක්, මා කු ඩා ෙරයක්, කුස්සියක් සහ ිමදුලිය, යා ජාය සි ත් ූ  
“මහ ඳ මැකරක්” ඳවයි  ත්වත් ඩා න්තත්ා වක් මෙමසේ ිමස්ත්ර ඩළා ය:  
 

“පිළට ත්වත් මන මැකරට මැවන්තය තියයවා   මන මැකර ව්යැ පඩි 500  එයා ාා  පිළට කීමේ පමප් ැර  ම  ව්යැ 
පඩි 400 කියාා   ඒ නිසා  වතඩිුදර ව්යැ පඩි 100ට පමැන්ත සල්ලි ඉල්ුතවා   ෙට ත්ව ඇු    50,000ක් මැවන්තය 
තියයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

මෙෙ ඩා න්තත්ා ව මෙන්තෙ ත්වත් මඳමහ  ැළු. පදයර ැදවචිඩු මව  යව නිවස සෙඟ ඔවුයට 
‘ාතණද ා යතයි කියය’ වතඩිුදර ව්යැ පඩි ප්රො  ය සඳහා  මැවිනන්ත සි සති  මෙය ැළු. පදයම්ය 
ැදවචිඩු වන්ත සෙඟ ැවත්වය ාඳ සනු.  සා ඩ්ඡාා වාීම දගින්ත දැටෙ ඉසේතු ූ  ඩු  ක් ිමය  “පිළට 
එයා ා දුන්තයයි කියය වතඩිුදර ව්යැ පඩිවාට ත්වත් ු   200,000- 250,000 ැා  ක් පිළට මැවන්තය 
තියයවා  ”  
 
නිා වා ්යත්ා  පු ව මහිබ වන්තමන්ත සිවහුදරමෂ එක් නිවා සක් ව්යැ පඩි 450ක් වය ඳවත් ැළු. පදයම්ය 
නිවා ස එෙ ැදවචිඩු වන්තම  ැතරණි නිවා සවාට ව ා  ිමවා ා ඳවත්ය  වතඩිුදර ව්යැ පඩි 100ට පෙත්රව 
ඔවුයට නිවා ස සවකී්ය මෂ ය ත්තුව සඳහා  ු   40,000ක් මැවීෙට සිදු ිමය  නිවා ස ැදවචිඩු වන්ත 
පත්ර මඳකා  හතීමමනීම ආඳා ධ සි ත් ූ වන්තට ැහත් ො ාමෂ නිවා ස ාඳා  මකය ාද  වතඩිුදර ව්යැ පඩි 
ප්රො  ය සඳහා  පකා ා මූලිඩ මැවීෙ ඩළ ිළරිසට ටළඟට පවස්ාා ව ාඳා  මකිනන්ත ඔවුන්ත ඩතෙති ත්ඨාටුවක් 
ැළු. පදයර නිවා ස සවකී්ය මයන්ත මත් රා  ැතනීෙට පවස්ාා ව ාඳා  මකය ාද   
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රූප  ට න 6: 2014 වන විට සා පුර අදයර රැකම අව න්  
 

 
 
3.2 නැවත පදාචි කරවීම, නව නිව     සා පුරය තුළ ‘නව ජීවිතය’ 
 
ැළු. පදයම්ය වා සය ඩරය ජයත්ා වමැන්ත ඳහුත්රයක් (XX%) 54 වත්මත් වතසියන්ත ූ  පත්ර ඔවුයට මෙෙ 
නිවස ාඳා  දුන්තමන්ත යතති ූ  නිවසට වන්තදයක් මාසයි  එමහත් ඒ කිසියන ු.කාඩටයි  ඔවුයට රජය 
ිමසින්ත කියා  සි සමෂ මකය ාක නිවා ස ව්යැ පඩි 500කින්ත යුක්ත් වය ඳවයි  නිවසඩට නිවසක් යය 
ැකයෙ ෙත් මෙෙ නිවා ස ඔවුයට ාඳා  දුන්තයක ඔවුන්තම  ැතරණි නිවස ව්යැ පඩි 400ක් ූ  ඳවට ඩරය 
ාක ැ යය කිීමෙ පු ව ඔවුයට ාඳා  දුන්ත වතඩිුදර ව්යැ පඩි 100 සඳහා  ඔවුන්තමැන්ත ු.කාක් පය ඩරය 
ාද  ීමල් සො ැෙ ප්රඩා ව ඩරන්තමන්ත සිවහුදරමයන්ත ාඳා  දුන්ත නිවස ඔවුන්තම  ැතරණි නිවසට ව ා  ිමවා ා 
ඳවයි  මෙෙ ප්රඩා වය සෙඟ පකා ා ැදවචිඩු වන්ත එඩඟ වන්තමන්ත යතත් ඇරූැ සටහය 7 ඳාන්තය   එක් 
ඩා න්තත්ා වක් ිමස්ත්ර ඩමළේ “ඉස්සර පිළට ව්යැ පඩි 400ක් තිණද ා   මන ම  ව්යැ පඩි 500ක් නිසා  
එයා ාා  පිළට වතඩිුදර ව්යැ පඩි 100ට මැවන්තය කිේවා ” යු මවනි  මෙෙ ඩා න්තත්ා ව ත්ව දුරටත් ිමස්ත්ර 
ඩමළේ ත්ො ම  ැතරණි නිවසත් සා ායක්, මා කු ඩා ෙරයක්, කුස්සියක් සහ ිමදුලිය, යා ජාය සි ත් ූ  
“මහ ඳ මැකරක්” ඳවයි  ත්වත් ඩා න්තත්ා වක් මෙමසේ ිමස්ත්ර ඩළා ය:  
 

“පිළට ත්වත් මන මැකරට මැවන්තය තියයවා   මන මැකර ව්යැ පඩි 500  එයා ාා  පිළට කීමේ පමප් ැර  ම  ව්යැ 
පඩි 400 කියාා   ඒ නිසා  වතඩිුදර ව්යැ පඩි 100ට පමැන්ත සල්ලි ඉල්ුතවා   ෙට ත්ව ඇු    50,000ක් මැවන්තය 
තියයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

මෙෙ ඩා න්තත්ා ව මෙන්තෙ ත්වත් මඳමහ  ැළු. පදයර ැදවචිඩු මව  යව නිවස සෙඟ ඔවුයට 
‘ාතණද ා යතයි කියය’ වතඩිුදර ව්යැ පඩි ප්රො  ය සඳහා  මැවිනන්ත සි සති  මෙය ැළු. පදයම්ය 
ැදවචිඩු වන්ත සෙඟ ැවත්වය ාඳ සනු.  සා ඩ්ඡාා වාීම දගින්ත දැටෙ ඉසේතු ූ  ඩු  ක් ිමය  “පිළට 
එයා ා දුන්තයයි කියය වතඩිුදර ව්යැ පඩිවාට ත්වත් ු   200,000- 250,000 ැා  ක් පිළට මැවන්තය 
තියයවා  ”  
 
නිා වා ්යත්ා  පු ව මහිබ වන්තමන්ත සිවහුදරමෂ එක් නිවා සක් ව්යැ පඩි 450ක් වය ඳවත් ැළු. පදයම්ය 
නිවා ස එෙ ැදවචිඩු වන්තම  ැතරණි නිවා සවාට ව ා  ිමවා ා ඳවත්ය  වතඩිුදර ව්යැ පඩි 100ට පෙත්රව 
ඔවුයට නිවා ස සවකී්ය මෂ ය ත්තුව සඳහා  ු   40,000ක් මැවීෙට සිදු ිමය  නිවා ස ැදවචිඩු වන්ත 
පත්ර මඳකා  හතීමමනීම ආඳා ධ සි ත් ූ වන්තට ැහත් ො ාමෂ නිවා ස ාඳා  මකය ාද  වතඩිුදර ව්යැ පඩි 
ප්රො  ය සඳහා  පකා ා මූලිඩ මැවීෙ ඩළ ිළරිසට ටළඟට පවස්ාා ව ාඳා  මකිනන්ත ඔවුන්ත ඩතෙති ත්ඨාටුවක් 
ැළු. පදයර නිවා ස සවකී්ය මයන්ත මත් රා  ැතනීෙට පවස්ාා ව ාඳා  මකය ාද   
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රූප  ට න 7: සා පුර නිව ක් 
 

 
 
මට රින්තටයමෂ 187 වත්මත්න්ත ැතිනණි මකවය පදයර වතසියන්තට ත්ෙ යව නිවස මවු මවන්ත කිසිදු 
මැවීෙක් කිීමෙට සිදු මය වීය  ඔවුයට සත්ය වවමයන්තෙ පෙත්ර මැවීෙකින්ත මත් රව නිවසඩට නිවසක් 
ි ින වී ඇත්  මකවය පදයම්ය මැවල් මඳකා  හතීමමනීම මා ත්රැයි ්රෙයඩපු ැෙයය ඩර ඇත්  
නිවා සාා ියන්ත ිමසින්ත මත් රා  ැන්තයා  ාක කුසැත් පවඩ පු ව ඔවුයට නිවා ස ාඳා මකය ාද  
ඇෙතිතුො ම  ාතයිසතුමවන්ත නිවා ස ාඳා  දුන්ත ිළරිසට පවුු දු ැහක් ෙසඩට ු   5000 ඳතඟින්ත මැවීෙට 
නියෙ ිමය  ැළු. පදයම්ය වතසියන්ත මෙන්ත මෙ වුයට ය ත්තුව සඳහා  ැා ස්තුවක්ක මැවීෙට සිදු මය වීය  
ැළු. සහ මකවය පදයර යය පදයර මකමක්ෙ සිවහුදර වතසියන්ත කිසිමවකුටත් වත්ෙ ඔප්ුද ි ින වී 
මය ෙතත්  ැළු. පදයම්ය වතසියන්ත ිමවවා ස ඩරන්තමන්ත ඔවුන්ත ත්ො  ිමසින්ත ඩළ යුතු මැවීෙ සනපූ්ය  
ඩළ ැසු ඔවුයට ඔප්ුද ි ින වු  ඇති ඳවයි   
 
සිවහුදරමෂ නිවා ස 120ෙ ව්යැ පඩි 450 නිවා ස වය පත්ර එවා මෂ වුහය සො ය මේ  එක් නිවසඩට 
සා ායක්, නිකය ඩා ෙර මකඩක්, කුස්සියක් සහ වතසිකිලියක් තිමේ ඇරූැ සටහය 7 ඳාන්තය   නිවා ස 
සවකී්ය  මකඩ පත්ර පවඩා වය තුළ ළෙයින්ත සඳහා  කු ා  ක්රි ා වැයයක් ඇත් ඇරූැ සටහය 8 ඳාන්තය   
යු.ත් හරිහත ස ය ත්තුවක් මය වීෙත් එි  මහ  ඒ පවට නිත්ර ැතවමසය වතඩිි  ස ිළරිිනන්ත දුන ැා යයට 
සහ/මහ  පස ය වචයමයන්ත ඩත්ා  කිීමෙට මෙෙ ක්රි ා වැයය  ා ිමත්ා  ඩරය ඳතිමන්ත එය ළෙයින්තට 
ු සුදුසු ස්ාා යයක් ඳවට ැත් වී ඇත් ඇරූැ සටහය 9 ඳාන්තය    
 

“කිසිෙ මඩමයක් ළො  ක්රි ා වයය ැතය ඳාන්තමය යෑ  ළෙයියට මසල්ාන ඩරන්තය තිමයන්තයමය මේඡචරයි  
එත්ය තියය මශවල් ඇඔවචිලි, ීනමස  එමහෙ  ඩතඩිාා  ගිි ව ැා ිම්ඡචි ඩරන්තය ඳෑ  මනවා  මරමැයා ්ය ඩරන්තය 
ඩවුු ත් ඉදරිැත් මවන්තමන්ත යෑ  සෙහු න්තට ඕමය එත්ය ප්රජා  වා ාා වක් හකන්තය  ෙව යන ඒඩට ිමු ශධයි ” 
(ුදු ණමයක්, ැළු. පදයර) 

 
රූැ සටහය 9මයන්ත කතක්මවන්තමන්ත ළො  ක්රි ා වැඩමෂ වත්ෙන්ත ස්ව ා වයයි  සෙහර මසල්ාන 
උැඩර  ඩතඩී මැ ස් ඇත්  වටා ිළටා ව පිළරිසිදු  ැෙ ක් මය ව ය ත්තුවක් මයෙතතිඩෙ නිසා  ඩතඩී 
මිඳී මැ ස ්ඇත් ඇරූැ සටහය 2 ඳාන්තය   මෙෙ ත්ත්වය කු වන්තට සහ ඔවුයම  මකො ිළයන්තට තුවා ා 
සිදු ිමය හතකි සහ මසෞ ය ැතටළු ඉස්ෙතු ඩළ හතඩ   
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සිවහුදර වතසියන්තට ඒඩරා ය  වීෙටත් ිමිමධ උත්සව ැතවතත්වීෙටත් ඇති එඩෙ පවඩා වයය මෙෙ ළො  
� ා වැයයයි  ිමමය කය/ ිමමේඩය සඳහා  මැ දු පවඩා වයක් මය ෙතති වීෙ පදයර මකමක්ෙ වතසියයම  
මැ දු ෙතසිිමල්ාක් ිමය  නිමවස් තුළ ඉ ඩ  ප්රො  වත් මය වීෙ නිසා  ප්රජා මේ මඳ මහ  ත්ු   ිළරිස ්
මඩ රිම  ර සහ ිමවෘත් පවඩා ව වතනි මැ දු පවඩා වවා නිඩු මණ් ඩා ාය ැත් කිීමෙට ඩතෙති ඳව 
ප්රතිචා රඩයින්ත මඳ මහ  මකමයක් ිමසින්ත ැතවසුවා  ැෙ ක් මය ව ැ්යමෂණඩයින්ත හට නිීමක්ණ ය 
ඩරන්තයටක ාතණදණි  ිළරිින ළු.න්ත ඩණ් ා යෙක් සෙඟ ැතවතත් ූ  මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා මේීම ඔවුන්ත 
මන ඳව ප්රඩා ව ඩළහ   
 

“ඉස්සර පිළට  තිණදම  ු.ඩුක්කු වම  මැවල්  එමහෙ ඳාය මඩ ට කතන්ත පිළට මහ ඳ මැවල් තිමයයවා   යු.ත් 
මාකු ැවුාඩට මන මැවල් ඉ  ෙද  ඒ නිසා  ත්ෙයි පිළ හතෙමවමල්ෙ මැකරින්ත එළමය ඉන්තමය ” (ිළරිින ළු.න්ත 
සෙඟ මය ු.ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව) 
 

රූප ට න 8: සා පුර ළමා ක්රිඩාා නරව වත්මන් තත්වය 
 

 
 
සිවහුදරය නිවා ස සහ එි  ැහසුඩන ිළිබඳඳව ැදවචිඩු වන්ත පත්ර ිමිමධ ෙත් තිණදණි  මෙෙ පකහස ්
මඳමහ  දුරට මවයස් ූ මෂ ැතරණි නිවස මීට ඳ ා  මහ ඳ ඳව ැවසය ිළරිසත් එමසේ මය වය ඳව 
ැවසය ිළරිසත් පත්රයි   
 
ැළු. පදයම්ය එක් ඩා න්තත්ා වක් කියා  සි සමෂ ත්ො ට සා ායක්, නිකය ඩා ෙර මකඩක් සහ කුස්සියක් 
සි ත් ැම  ලින්ත නි්යො  ය ඩළ ිමවා ා නිවසක් තිබූ ඳවයි  ත්වත් මකවය පදයම්ය ිළරිිනමයක් ප්රඩා ව 
ඩමළේ ත්ො ට ත්ා ප්ැයක් සහ ම ඨාටුවක් සි ත් ූ  ිමවා ා මැයක් තිබූ ඳවයි  ිමවා ා නිමවස්වා වා සය 
ඩළ පය සිවහුදරමයන්ත ත්ො ට ාතණදණු නිවස ිළිබඳඳව කතු මේ පත්ෘප්තිෙත් ආඩල්ැයකි  ඔවුන්තම  
පත්ෘප්තියට ප්රධා යත්ෙ මහේතුව ූ මෂ වත්ෙන්ත නිවමසේ ව්යැ පඩි ප්රො  යයි  පමයක් පත්ට ලීමයන්ත 
නි්යිනත් ු.ඩුක්කු ස්ව ා වමෂ ත්ා වඩා ලිඩ නිමවස්වා වා සය ඩළ, මැ දු වතසිකිිබ  ා ිමත් ඩළ, මැ දු 
ඩරා ෙමයන්ත යා ජාය සහ නීති ිමමර ධි මාස ාඳා  ැත් ිමදුලි සතැයුන  ා ිමත්ා  ඩළ පය පත්ර ූ මෂ 
මවයස් පකහසකි  මෙෙ ිළරිස ත්ෙ නිවස ිළිබඳඳව සි සමෂ සතු සන්ත සහ ත්ෘප්තිමයනි  ෙන්තක එෙඟින්ත 
සතැැහසු දිමයක් ත්ො ට ි ින ූ  ඳතිමනි  මඩමසේ මවත්ත් මෙෙ මකිළරිසෙ පත්ර ත්ෙ යව නිවස ිළිබඳඳව 
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සිවහුදර වතසියන්තට ඒඩරා ය  වීෙටත් ිමිමධ උත්සව ැතවතත්වීෙටත් ඇති එඩෙ පවඩා වයය මෙෙ ළො  
� ා වැයයයි  ිමමය කය/ ිමමේඩය සඳහා  මැ දු පවඩා වයක් මය ෙතති වීෙ පදයර මකමක්ෙ වතසියයම  
මැ දු ෙතසිිමල්ාක් ිමය  නිමවස් තුළ ඉ ඩ  ප්රො  වත් මය වීෙ නිසා  ප්රජා මේ මඳ මහ  ත්ු   ිළරිස ්
මඩ රිම  ර සහ ිමවෘත් පවඩා ව වතනි මැ දු පවඩා වවා නිඩු මණ් ඩා ාය ැත් කිීමෙට ඩතෙති ඳව 
ප්රතිචා රඩයින්ත මඳ මහ  මකමයක් ිමසින්ත ැතවසුවා  ැෙ ක් මය ව ැ්යමෂණඩයින්ත හට නිීමක්ණ ය 
ඩරන්තයටක ාතණදණි  ිළරිින ළු.න්ත ඩණ් ා යෙක් සෙඟ ැතවතත් ූ  මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා මේීම ඔවුන්ත 
මන ඳව ප්රඩා ව ඩළහ   
 

“ඉස්සර පිළට  තිණදම  ු.ඩුක්කු වම  මැවල්  එමහෙ ඳාය මඩ ට කතන්ත පිළට මහ ඳ මැවල් තිමයයවා   යු.ත් 
මාකු ැවුාඩට මන මැවල් ඉ  ෙද  ඒ නිසා  ත්ෙයි පිළ හතෙමවමල්ෙ මැකරින්ත එළමය ඉන්තමය ” (ිළරිින ළු.න්ත 
සෙඟ මය ු.ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව) 
 

රූප ට න 8: සා පුර ළමා ක්රිඩාා නරව වත්මන් තත්වය 
 

 
 
සිවහුදරය නිවා ස සහ එි  ැහසුඩන ිළිබඳඳව ැදවචිඩු වන්ත පත්ර ිමිමධ ෙත් තිණදණි  මෙෙ පකහස ්
මඳමහ  දුරට මවයස් ූ මෂ ැතරණි නිවස මීට ඳ ා  මහ ඳ ඳව ැවසය ිළරිසත් එමසේ මය වය ඳව 
ැවසය ිළරිසත් පත්රයි   
 
ැළු. පදයම්ය එක් ඩා න්තත්ා වක් කියා  සි සමෂ ත්ො ට සා ායක්, නිකය ඩා ෙර මකඩක් සහ කුස්සියක් 
සි ත් ැම  ලින්ත නි්යො  ය ඩළ ිමවා ා නිවසක් තිබූ ඳවයි  ත්වත් මකවය පදයම්ය ිළරිිනමයක් ප්රඩා ව 
ඩමළේ ත්ො ට ත්ා ප්ැයක් සහ ම ඨාටුවක් සි ත් ූ  ිමවා ා මැයක් තිබූ ඳවයි  ිමවා ා නිමවස්වා වා සය 
ඩළ පය සිවහුදරමයන්ත ත්ො ට ාතණදණු නිවස ිළිබඳඳව කතු මේ පත්ෘප්තිෙත් ආඩල්ැයකි  ඔවුන්තම  
පත්ෘප්තියට ප්රධා යත්ෙ මහේතුව ූ මෂ වත්ෙන්ත නිවමසේ ව්යැ පඩි ප්රො  යයි  පමයක් පත්ට ලීමයන්ත 
නි්යිනත් ු.ඩුක්කු ස්ව ා වමෂ ත්ා වඩා ලිඩ නිමවස්වා වා සය ඩළ, මැ දු වතසිකිිබ  ා ිමත් ඩළ, මැ දු 
ඩරා ෙමයන්ත යා ජාය සහ නීති ිමමර ධි මාස ාඳා  ැත් ිමදුලි සතැයුන  ා ිමත්ා  ඩළ පය පත්ර ූ මෂ 
මවයස් පකහසකි  මෙෙ ිළරිස ත්ෙ නිවස ිළිබඳඳව සි සමෂ සතු සන්ත සහ ත්ෘප්තිමයනි  ෙන්තක එෙඟින්ත 
සතැැහසු දිමයක් ත්ො ට ි ින ූ  ඳතිමනි  මඩමසේ මවත්ත් මෙෙ මකිළරිසෙ පත්ර ත්ෙ යව නිවස ිළිබඳඳව 
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නිව්චත් ඳවක් සහ රැඩවර යක් ිළිබඳඳ ආඩල්ැයක් තිණදමණ් ඔවුන්ත ත්ව දුරටත් ජීවත් ූ මෂ රජමෂ 
ඉ න ෙත් ඩරය ාක නීති ිමමර ධී මැ  යතඟිල්ාක් තුළ මය වීෙත් ඩවරකා ඩ මහ  ත්ො ට එෙ නිවස 
සඳහා  ඔප්ුදවක් ාතමේය යය ඳාා මැ මර ත්තුවක් තිබූ නිසා ය  ැළු. පදයම්ය ඩා න්තත්ා වක් ප්රඩා ව 
ඩමළේ “පමප් ැර  ම ත් එක්ඩ ඳාය මඩ ට මන ම  මහ ඳයි  මෙත්ය තියය මහ ඳෙ මශ මන ම  
ිමත්රයි”. පතීත්මෂීම ඔවුන්ත  ා ිමත්ා  ඩමළේ මැ දු ඩරා ෙය සහ මැ දු වතසිකිලියයි  යු.ත් පක මන සියල්ා 
ඔවුන්තට ඔවුන්තම  නිවස තුළෙ තිමේ. 
 

“ෙව ි ත්න්තමන්ත පිළ මන ෆතාතඨා එක්ට ආුද එඩ මහ ඳයි  ළෙයිත් මන මැකරට ඩතෙති  ඉස්සර පිළ ඩවුු ත් 
පමප් මැකරට එයවට ඩතෙති වුමණ් යෑ  පමප් මැවල්වා මසයැ මැ  ක් ි රමවාා  ි  සමය  පමප් ැර  
මැවල්වා වතඩිය ඉ  තිණදමණ් යෑ  මෙමහේ එමහෙ යෑ ” (ුදු ණමයක්, මකවය පදයර). 
 
“54 වත්මත් පිළට තිණදමණ් ලී මැවල්  ඩරන්තඨා තිණදම ත් යෑ  ඒ නිසා  පිළ ැා මරන්ත වය්ය එඩක් ඇකමැය 
ි  සමෂ  හුඟක් පය ඩරන්තඨා ැත්මත් එමහෙ ත්ෙයි  මන මැකර ටට ව ා  මහ ඳයි  පිළට කතන්ත ත්තයක් තියයවා   
වඨායා ඩෙක්, නියෙ ිමදහක් තියයවා  ” (ුදු ණමයක්, ැළු. පදයර). 

 
රූප  ට න 9: සා පුරරය ක් රීඩාා නය 
 

 
 
සිවහුදර වතසියන්ත හට නිවා ස සවකී්ය මෂ මැ  යතඟීෙ සිදු ඩර ඇති ආඩා රය සනඳන්තධමයන්ත 
ැතටළු ැ යා වක් තිණදණි  පිළරිසුදු ජාය ඳතහතර කිීමෙ සඳහා  සුදුසු යා ැශධතියක් මය වීෙ නිසා  ඇති 
වය ෙ  වාවල් සහ උතුරා  යය ඩතලිඩසා වාවල් නිසා  ඇති වය වති  ඩා ායට උත්සන්තය මවයි  
මෙවතනි උතුරා  යය ඩතලිඩසා වාක් නිසා  ඇති වය වතුර වාක් ැළු. පදයරට ඇතුළු වය 
ස්ාා යමෂෙ තිමේ  මෙය ඉත්ා  පප්රසන්තය ක්යවයයක් ැෙ ක් මය ව ඉන්ත වහයය වය දුැන්තධය කතරිය 
මය හතකි ත්රනය    
 

“මන ඔක්මඩ ෙ මැවල්වා ජරා  වතුර එන්තමය පමප් මිලිඩිෙ ළඟෙ තියය වාඩට. එ්ඡචර මැවල් මැ  ඩ වතුර 
ඒ වාට කා න්තය ඳෑ  පමප් ම  ඉස්සරහත් ඒ වම  වාක් තියයවා   ඒඩත් උතුරයවා   පමැ  පිළට එත්මඩ ට 
මැයින්ත එිබයටවත් ඳි න්තය ඳෑ. ෙෙ ත්ෙයි වමඨා ිනනිස්සුන්තමැන්ත සල්ලි එඩතු ඩරා ිනු සිැල් එමන්ත ඩඨා සයට 



18 

කියාා  සුශක ඩරව ැන්තමය  ත්ෙයම  ම  ඉස්සරි න්ත කුණු වතුර ැායව කියාා  ි ත්න්තයමඩ   මනඩ පැා යක්! 
මීට ඉස්සර පමප් මැවල් ඉස්සරි න්ත ජරා  වතුර ැාා මැය ගිමය යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර)  

 
රූප  ට න 10: බිත්ිහ පුපුරායාම්    සදුරු 
 

 

 
 
ඔවුයට තිබූ ත්වත් එක් ැතටළුවක් ූ මෂ ඉවීමනීම කුස්සිය තුළ ඇති වය දුෙ ිළට වීෙ සඳහා  දුන ඩවුළුවක් 
මය ෙතති වීෙ  එෙනිසා  උයය පවස්ාා මේීම නිවස තුළ හුසේ ැතනීෙ පැහසු වය ඳව ඔවුහූ ැතවසූහ  
ත්වක, එෙ නිමවස්වා සවචා රය ඩරය පවස්ාා වාීම මිත්තිවා සහ මැ මළ මේ ුදුදරා  යා න කතඩ ැත් 
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කියාා  සුශක ඩරව ැන්තමය  ත්ෙයම  ම  ඉස්සරි න්ත කුණු වතුර ැායව කියාා  ි ත්න්තයමඩ   මනඩ පැා යක්! 
මීට ඉස්සර පමප් මැවල් ඉස්සරි න්ත ජරා  වතුර ැාා මැය ගිමය යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර)  

 
රූප  ට න 10: බිත්ිහ පුපුරායාම්    සදුරු 
 

 

 
 
ඔවුයට තිබූ ත්වත් එක් ැතටළුවක් ූ මෂ ඉවීමනීම කුස්සිය තුළ ඇති වය දුෙ ිළට වීෙ සඳහා  දුන ඩවුළුවක් 
මය ෙතති වීෙ  එෙනිසා  උයය පවස්ාා මේීම නිවස තුළ හුසේ ැතනීෙ පැහසු වය ඳව ඔවුහූ ැතවසූහ  
ත්වක, එෙ නිමවස්වා සවචා රය ඩරය පවස්ාා වාීම මිත්තිවා සහ මැ මළ මේ ුදුදරා  යා න කතඩ ැත් 
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හතකි ිමය  මෙෙ නිමවස්වා ැදවචියට ැතිනණි පවුු දු මකඩක් වතනි මඩ ස ඩා ායක් තුළ ඇති ූ  මෙෙ 
ුදුදරා  යා න ිළිබඳඳවක නිවතසියන්ත පත්ර ැතවතිමෂ පප්රසා කයකි ඇරූැ සටහන්ත 10 ඳාන්තය    
 
සා රා වව වවමයන්ත ැත් ඩා, සිවහුදරමෂ නිවා ස සහ වටා ිළටා ව ිළිබඳඳව එි  වා සය ඩරන්තයන්තම  ෙත්ය 
මැ   යතඟුමණ් ඔවුන්ත මීට මැර වා සස්ාා යමෂීම ාඳා  තිබූ පත්කතකීන පු වය  ැතරණි වා සසා්ා යය 
තුළ ‘සතැ ැහසු ජීිමත්යක්’ැත් ඩළ ිනනිසුන්ත ඔවුන්තම  පුතත් ජීිමත්ය ිළිබඳඳව ඩත්ා  ඩමළේ 
පප්රසා කමයනි  යු.ත් සිවහුදරය තුළ ත්ො ට ි ින වී ඇති ජීිමත්යට ව ා  දුණ්ඩර ත්ත්ව යටමත් ජීවත් ූ  පය 
තුළ ඔවුන්තම  යව නිවස ිළිබඳඳව තිණදමණ් මඳ මහ  දුරටෙ ධයා ත්ෙඩ ආඩල්ැයකි  සෙස්ත්යක් 
වවමයන්ත ැත් ඩා, මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය සඳහා  මත් රතුු  සතැයූ ැවුල් සහ ුදශැායින්ත 
ඳහුත්රයක් ඔවුයට ාතණදණු යව නිවස ිළිබඳඳව කතු මේ ත්ෘප්තිෙත් ආඩල්ැයකි  ැා සල් ළු.න්ත 
සමූහයක් සෙඟ ැවත්වය ාක මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා මේීම මහිබ ූ මෂ “කතන්ත ඉස්සරට ව ා  
මහ ඳයි  ඉස්සර ැරිසරය පිළරිසිදුයි  පිළට ඒ ප්රව්යවලින්ත ැතාමවන්තය ුදළුවන්ත වුමණ් මන පුතත් මැවල් 
නිසා   කතන්ත පිළට ඩතෙති ිමදහට ජීවත් මවන්තය ුදළුවන්ත” ඳවයි   
 
මෙෙ යතවත් ැදවචි ඩරවීමන නිවා ස සවකී්ය ය ඌ  වරප්රසා කාා  ස ිනනිසුන්ත හට කතයට ැවතියවා ටත් 
ව ා  කු ණු ැතටළුවාට ඔවුන්ත ැා ත්ර ඩළ හතකි ු.ඩුක්කු ැරිසරමයන්ත ිනීමෙ සඳහා  උැඩා ීම වී ඇත්  ත්වක 
එෙඟින්ත ඔවුයට නිවසක් ි ින ඩර ැතනීමන පවස්ාා වක උකා  ඩර ීම ඇත්  මීට මැර ඔවුන්ත ජීවත් ූ  
නිවා සවාට ව ා  සතැ ැහසු කිමයක් ඔවුයට නිවස තුළෙ ඇති වතසිකිලිය, යා ජාය සහ ිමදුලිය සි ත් 
මෙෙ යව නිවස තුළීම භුක්ති ිමඳීෙට ාතමේ   
 
4 ප්රජාව තුළ ජීවින වතත්ීනන්    ආේිකක කටුතතු  
 
යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ සා ො මයයයන්ත එමසේ යතවත් ැදවචි ඩරවණු ාඳන්තයම  ජීවය වෘත්තිය මඩමරි  
ධයා ත්ෙඩ මහ  ඍ ා ත්ෙඩ ආඩා රමයන්ත ඳාැා යි  ජීවය වෘත්තිය ෙත් සිදුවය ඳාැෑෙ 
පනිවා ්යයමයන්තෙ ඔවුන්තම  ජීවත්වා පමයකුත් පවව මඩමරි ක ජීිමත්මෂ සා ො යය ගු ා ත්ෙඩ ා වයක 
මඩමරි  පනිවා ්යයමයන්තෙ ඳාැා යි  සිවහුදරමෂ යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ මෙෙ ැවුල්වාක ු.කල් ඉැයීමන 
හතකියා ව සහ රැකියා  මස යා  ැතනීමන පවස්ාා  මඩමරි  ඳාැා  ඇත්   
 
4.1 ජීවන වතත්ීනන් 
 
ැළු. පදයම්ය වතසියන්තම  ජීවය වෘත්තීන්ත මඳ මහ  දුරට රියදුු , ිළරිසිදු කිීමමන ඩටයුතු වතනි 
ක්මණේත්රවා ිමි ීම ඇත්  මකවය පදයම්ය වතසියන්ත පත්ර රජය සහ ුදශැලිඩ සො ැනවා ඩනඩු  
රැකියා වා නියුතු පය ඳහුා ිමය  සිවහුදරට ැතිනීෙ නිසා  මෙෙ ජීවය වෘත්තීන්ත, ිමමවේණමයන්ත ැළු. 
පදයම්ය ිමසියන්ත සඳහා  එත්රන මවයස් වී මය ෙතත් ඇවගු පවඩ 1 ඳාන්තය   ෙන්තක යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ 
නිසා  ඔවුන්තම  සා ො යය වා සභූිනය මවයස් වී මය ෙතති ඳතිමනි  යතවත් ැකවචි ඩරවීෙ නිසා  මකවය 
පදයම්ය වතසියන්තම  ජීවය වෘත්තීන්ත කතඩි මසේ මවයස් වී මය තිණද ක මසේවා ාා  සන්ත සහ මසේවා  
ස්ාා යමෂ මවයස් වීෙ වතනි මහේතු නිසා  එෙ ඩටයුතුවාට ඳා ධා  ැතින  ඇත්  යතවත් ැකවචි ඩරවීෙ 
නිසා  ඇති ූ  ‘දුරස්ා ඳව’ නිසා  ඇත්තු.න්තට ඔවුන්ත ඩලින්ත ඩළ රැකියා මවන්ත සනපූ්ය මයන්ත ඉවත් වීෙටක 
සිදු වී තිමේ  එක් ඩා න්තත්ා වඩට ත්ෙ රැකියා මේ ඩටයුතුත් නිවමසේ ඩටයුතුත් සෙඳරව ඩරමැය යා ෙ 
පැහසු වීෙ නිසා  යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු සිය රැකියා මවන්ත ඉවත් වී ඇත්  කතන්ත ඇයට ත්ෙ දයණිය 
ැා සාට මැය යා ෙත් ැා සමාන්ත යතවත් නිමවස ඩරා  රැමැය ඒෙත් කිීමෙට සිදු වී තිබීෙ ඇයම  
සුුදු දු රැකියා වට යා ෙ සඳහා  ඳා ධා වකි  මටරින්තටයමෂ ජීවත් ූ  ඩා ාමෂීම දයණියම  ැා සා නිවසට 
සමීැ ූ  නිසා  මෙෙ ඩටයුත්ත් ඩමළේ ත්රි මර ක රා රයදුමරකු ිමසිනි  යු.ත් කතන්ත ැා සාත් නිවසත් පත්ර 
ඇති දුර ත්ෙ දයණිය ත්රි මර ක රා රියදුරකු සෙඟ ත්නිව ැෙන්ත ඩරවීෙ පවධා යන සහැත් ඩටයුත්ත්ක් 
ඳවට ැත් ඩර ඇත්   
 

“මෙමහට ආවා ට ැස්මස ිමයකන වතඩියි  ෙෙ යා රා මහේන්තිළටට යන්තය ඕය වත  ඩරන්තය  ෙම  ුදත්ා ට හතෙකා ෙ 
මෙමහේ ඉකාා  වත ට යන්තය දුර වතඩියි    පමප් වත්මත් හුඟක් ැෑණු පය වත  ඩමළේ මැවල්වා  එයා ාා  උමශ ගිි ව 
හවසට මැකර එයවා   එයා ාා  ො මසඩට ු   15,000ක් ිමත්ර හනඳ ඩරයවා   මඳ මහ  ිළරිින ඩමළේ ඩනඩු  
රැකියා යි  මන රස්සා වල් මෙමහත් තියයවා   කතන්ත රස්සා වට යය එය එඩ ත්ෙයි ප්රව්මය මවාා  තිමයන්තමය  හුඟක් 
හතන්තකෑ මවාා  මකර එය එඩත් ප්රව්යයක්  මහ ු  ඩම්ය තිමයය ො මා ඩ ා  ැන්තයවා   පමප් ඉස්සර ත්තය ඒ වම  
මශවල් වුයා යෙ පිළ කන්තයවා  ඩවුක ඩමළේ කියාා   මැ ලීසිමෂ උකේවත් ඇතිව පිළ මහ රා  ාවා ෙ ො ාය ආැසු 
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 ා ර මකයවා   ඒත් මෙමහේ පිළ ඩා වවත් කන්තමය යතති නිසා   එමහෙ ඩරන්තය ඳෑ  පනිඩ පිළත් ඳයයි මෙමහේ 
ඩා ටවත් මෙ යවා  හරි කියන්තය  ඇුදු ණමයක්, මකවය පදයර  

 
රා ජය මසේවඩ 2ට පු ව මෙවතනි කිි ැ මකමයකු හතු ණු ිමට මකවය පදයම්ය මවමසය මඳ මහ  
මකමයකුම  ජීවය වෘත්තීන්ත යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  ඳධා වට ාක් වී මය ෙතත්  ෙන්තක ස්ථිර 
රැකියා වන්ති  නිරත් පයට සිවහුදරමෂ සිටක එෙ රැකියා  සා්ා යවාට ැෙන්ත ඩළ හතකි නිසා ය  මීට සො ය 
පකහසක් ැදවචිඩු වකු ිමසින්තක ප්රඩා ව ඩරය ාද   
 

“ඇත්ත්ටෙ මනඩ පමප් මජ ේ එඩට ඳා ධා වක් මවාා  යෑ  ඇත්ත්ටෙ මෙමහට ආවට ැස්මසේ ආකා යෙ එමහෙ 
මහ ඳයි  පමප් ත්ා ත්ත්ා  ඉස්සර වත  ඩු ුද ත්තය එඩ කවසක් වත  ඩමළ ත් ටළඟ කවමසේ වත  යෑ  ඒත් කතන්ත එයා  
හතෙකා ෙ වත ට යයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, මකවය පදයර) 

 
මඩමසේ මවත්ත් කු ා  සිල්ාර ඩ  වතනි සුළු වයා ැා රිඩ ඩටයුතු යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  ඳා ධා  වීෙක් 
මහ  සනපූ්ය මයන්තෙ ප ා ා වීෙක් කතඩ ැත් හතඩ   
 

“පමප් ැර  මැකර ෙම  දුවට ඩ යක් තිණද ා   පිළ කවසඩට ාා  ය ිමත්රක් ඇු   1000ක් ිමත්ර මහේවා   ඒඩ 
ැළතුු  ඩ යක්  ැස්ාණද, මඩමසල්, පන්තයා සි එක්මක්ෙ තිණද ා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

ව්යැ පඩි 1200ඩ ැෙ  නිවසක සෙඟ මෙෙ ැවුාට ඔවුන්තම  ඩ යක් ඉන්ත ාතණදණු ආකා යෙත් යය 
සියල්ාෙ යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  පි ින වී ඇත්  ඔවුන්තට මන පි ින ූ  සියල්ා මවු මවන්ත වන්තද 
මැවය ඳවට මැ මර න්තදු වුවක මන වය තුු  ඔවුන්තට ි ින වී ඇත්මත් සිවහුදරමෂ කු ා  නිවසක් ැෙණි  
ඔවුන්තට ාඳා  මකය ඳවට මැ මර න්තදු ූ  මශ ිළිබඳඳව ඉල්ලීෙක් කිීමෙ සඳහා  පකා ා රා ජය නිාධා ීමන්ත 
ෙහු වීෙ සඳහා  ඔවුන්ත ැත් සියුත උත්සා හයන්ත වය්යා වී ඇත්  ිමවා ා නිවසක් සහ ඩ ය පි ින වීෙ 
ිළිබඳඳව ඩ ැා ටු වුවක මෙෙ ඩා න්තත්ා ව කතයට ත්ො ට ාතබී තිමඳය ජීිමත්ය ිළිබඳඳව කතු මේ 
ත්ෘප්තිෙත් ආඩල්ැයකි  යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු ඇයම  සතිනයා ට මඩ ටුමේ සිකියුරි ස 
ආයත්යයඩ රැකියා වක් ාඳා  ැත් හතකි වී තිමේ   
 

(ැ්යමෂණඩයා : මන මැවල් ැතය මෙ ඩක කතන්ත ි මත්න්තමය?) “මහ ඳයි. මෙ ඩටක මඳ ු  කියන්තමන්ත? පිළට ඩමේ 
යතති වු  එඩයි ත්ව මැයක් ැන්තය ඳතරි මව්ඡච එඩයි ත්ෙයි ැා ඩුව  මැ ඩි මැවල්වා ි ටුද පයට මන මැවල් 
මහ ඳයි  ඒත් එයා ා ො මස ැා මය මැවන්තය ඕමය  පිළ 45,000ක් මැේවා   ඒනිසා  පිළට ත්වත් මැවන්තය යෑ  ඒ 
කවස්වා පිළ ි  සමය ැා ර පයිමය එඩ මා කු මැකරඩ  එ නිසා  ඩ යක් ඩරන්තය මල්සි වු ා   ඒති කතන්ත ම ත් 
මැ ඩියි, ෙම  ඩම ත් යතති වු ා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

ඇය ත්ො ම  වත්ෙන්ත ජීිමත්ය ිළිබඳඳව සුිමමවේෂී ඩ ැා ටුවකින්ත ැසු මය වය ඳව මැමන්ත  
රා ජය නිාධා රි 2ක ඇත්තන සිවහුදර වා ීනන්තට ඔවුන්තම  ඩ  ඩා ෙර පි ින වී ඇති ඳවත් ඔවුන්තට ි ින 
ූ  මැවල් එවතනි වයා ැා රයක් සඳහා  කු ා  වතඩි ඳවත් ැතහතදලි ඩමළේය    
 
සිවහුදර පදයර මකමක්ෙ වතසියන්ත නියුක්ත්ව සි සය රැකියා  ිළිබඳඳ ව්යගීඩර යක් වගු පවඩ 1න්ත කතක්මේ 
ඇඑි  ීම්ය  ිමස්ත්රයක් සඳහා  උැග්රන්තා ආ ඳාන්තය   වගුවට පු ව ඳහුත්රයක් ඇ57%  ක් මකයා  නිල් 
ඩරැ ස රැකියා වා නිරත් ූ  ුදශැායන්ත ූ  පත්ර ඔවුහු ිළරිසිදු කිීමෙ, උකේ කිීමෙ සහ රියදුු  වතනි ශ්රිනඩ 
රැකියා වා නිරත් ූ හ   

 
වගු අාක 1 - සා පුර වැසයන්ර  රැකියා වේගීකරණය 

 
රැකියා වේගීකරණය  ාඛයතතය 

රා ජය මසේවඩ (ුදහුණු මහ  ප්යධ ුදහුණු) 17 
රා ජය මසේවඩ (ු ුදහුණු) 9 
මැෞශැලිඩ පවවමෂ මසේවඩයින්ත (ුදහුණු මහ  ප්යධ ුදහුණු) 6 
මැෞශැලිඩ පවවමෂ මසේවඩයින්ත (ු ුදහුණු) 14 
ස්වයව රැකියා  (ුදහුණු මහ  ප්යධ ුදහුණු) 18 
ස්වයව රැකියා  (ු ුදහුණු) 20 
ු.ළු ැ ය 84 
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 ා ර මකයවා   ඒත් මෙමහේ පිළ ඩා වවත් කන්තමය යතති නිසා   එමහෙ ඩරන්තය ඳෑ  පනිඩ පිළත් ඳයයි මෙමහේ 
ඩා ටවත් මෙ යවා  හරි කියන්තය  ඇුදු ණමයක්, මකවය පදයර  

 
රා ජය මසේවඩ 2ට පු ව මෙවතනි කිි ැ මකමයකු හතු ණු ිමට මකවය පදයම්ය මවමසය මඳ මහ  
මකමයකුම  ජීවය වෘත්තීන්ත යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  ඳධා වට ාක් වී මය ෙතත්  ෙන්තක ස්ථිර 
රැකියා වන්ති  නිරත් පයට සිවහුදරමෂ සිටක එෙ රැකියා  සා්ා යවාට ැෙන්ත ඩළ හතකි නිසා ය  මීට සො ය 
පකහසක් ැදවචිඩු වකු ිමසින්තක ප්රඩා ව ඩරය ාද   
 

“ඇත්ත්ටෙ මනඩ පමප් මජ ේ එඩට ඳා ධා වක් මවාා  යෑ  ඇත්ත්ටෙ මෙමහට ආවට ැස්මසේ ආකා යෙ එමහෙ 
මහ ඳයි  පමප් ත්ා ත්ත්ා  ඉස්සර වත  ඩු ුද ත්තය එඩ කවසක් වත  ඩමළ ත් ටළඟ කවමසේ වත  යෑ  ඒත් කතන්ත එයා  
හතෙකා ෙ වත ට යයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, මකවය පදයර) 

 
මඩමසේ මවත්ත් කු ා  සිල්ාර ඩ  වතනි සුළු වයා ැා රිඩ ඩටයුතු යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  ඳා ධා  වීෙක් 
මහ  සනපූ්ය මයන්තෙ ප ා ා වීෙක් කතඩ ැත් හතඩ   
 

“පමප් ැර  මැකර ෙම  දුවට ඩ යක් තිණද ා   පිළ කවසඩට ාා  ය ිමත්රක් ඇු   1000ක් ිමත්ර මහේවා   ඒඩ 
ැළතුු  ඩ යක්  ැස්ාණද, මඩමසල්, පන්තයා සි එක්මක්ෙ තිණද ා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

ව්යැ පඩි 1200ඩ ැෙ  නිවසක සෙඟ මෙෙ ැවුාට ඔවුන්තම  ඩ යක් ඉන්ත ාතණදණු ආකා යෙත් යය 
සියල්ාෙ යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  පි ින වී ඇත්  ඔවුන්තට මන පි ින ූ  සියල්ා මවු මවන්ත වන්තද 
මැවය ඳවට මැ මර න්තදු වුවක මන වය තුු  ඔවුන්තට ි ින වී ඇත්මත් සිවහුදරමෂ කු ා  නිවසක් ැෙණි  
ඔවුන්තට ාඳා  මකය ඳවට මැ මර න්තදු ූ  මශ ිළිබඳඳව ඉල්ලීෙක් කිීමෙ සඳහා  පකා ා රා ජය නිාධා ීමන්ත 
ෙහු වීෙ සඳහා  ඔවුන්ත ැත් සියුත උත්සා හයන්ත වය්යා වී ඇත්  ිමවා ා නිවසක් සහ ඩ ය පි ින වීෙ 
ිළිබඳඳව ඩ ැා ටු වුවක මෙෙ ඩා න්තත්ා ව කතයට ත්ො ට ාතබී තිමඳය ජීිමත්ය ිළිබඳඳව කතු මේ 
ත්ෘප්තිෙත් ආඩල්ැයකි  යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු ඇයම  සතිනයා ට මඩ ටුමේ සිකියුරි ස 
ආයත්යයඩ රැකියා වක් ාඳා  ැත් හතකි වී තිමේ   
 

(ැ්යමෂණඩයා : මන මැවල් ැතය මෙ ඩක කතන්ත ි මත්න්තමය?) “මහ ඳයි. මෙ ඩටක මඳ ු  කියන්තමන්ත? පිළට ඩමේ 
යතති වු  එඩයි ත්ව මැයක් ැන්තය ඳතරි මව්ඡච එඩයි ත්ෙයි ැා ඩුව  මැ ඩි මැවල්වා ි ටුද පයට මන මැවල් 
මහ ඳයි  ඒත් එයා ා ො මස ැා මය මැවන්තය ඕමය  පිළ 45,000ක් මැේවා   ඒනිසා  පිළට ත්වත් මැවන්තය යෑ  ඒ 
කවස්වා පිළ ි  සමය ැා ර පයිමය එඩ මා කු මැකරඩ  එ නිසා  ඩ යක් ඩරන්තය මල්සි වු ා   ඒති කතන්ත ම ත් 
මැ ඩියි, ෙම  ඩම ත් යතති වු ා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

ඇය ත්ො ම  වත්ෙන්ත ජීිමත්ය ිළිබඳඳව සුිමමවේෂී ඩ ැා ටුවකින්ත ැසු මය වය ඳව මැමන්ත  
රා ජය නිාධා රි 2ක ඇත්තන සිවහුදර වා ීනන්තට ඔවුන්තම  ඩ  ඩා ෙර පි ින වී ඇති ඳවත් ඔවුන්තට ි ින 
ූ  මැවල් එවතනි වයා ැා රයක් සඳහා  කු ා  වතඩි ඳවත් ැතහතදලි ඩමළේය    
 
සිවහුදර පදයර මකමක්ෙ වතසියන්ත නියුක්ත්ව සි සය රැකියා  ිළිබඳඳ ව්යගීඩර යක් වගු පවඩ 1න්ත කතක්මේ 
ඇඑි  ීම්ය  ිමස්ත්රයක් සඳහා  උැග්රන්තා ආ ඳාන්තය   වගුවට පු ව ඳහුත්රයක් ඇ57%  ක් මකයා  නිල් 
ඩරැ ස රැකියා වා නිරත් ූ  ුදශැායන්ත ූ  පත්ර ඔවුහු ිළරිසිදු කිීමෙ, උකේ කිීමෙ සහ රියදුු  වතනි ශ්රිනඩ 
රැකියා වා නිරත් ූ හ   

 
වගු අාක 1 - සා පුර වැසයන්ර  රැකියා වේගීකරණය 

 
රැකියා වේගීකරණය  ාඛයතතය 

රා ජය මසේවඩ (ුදහුණු මහ  ප්යධ ුදහුණු) 17 
රා ජය මසේවඩ (ු ුදහුණු) 9 
මැෞශැලිඩ පවවමෂ මසේවඩයින්ත (ුදහුණු මහ  ප්යධ ුදහුණු) 6 
මැෞශැලිඩ පවවමෂ මසේවඩයින්ත (ු ුදහුණු) 14 
ස්වයව රැකියා  (ුදහුණු මහ  ප්යධ ුදහුණු) 18 
ස්වයව රැකියා  (ු ුදහුණු) 20 
ු.ළු ැ ය 84 
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සෙස්ත්යක් වවමයන්ත ැත් ඩා වයා ත්ු.ල්මල් වතසියන්තම , එයන සිවහුදර සහ මවයත් ු.ඩුක්කුවා ීන 
මඩ ටස් පත්ර ැවතිය දිබඳු ා වමෂ ස්ව ා වය රා ජය මසේවඩ 11 මෙමසේ ිමස්ත්ර ඩමළේය.  

 
“මෙයා ාට සල්ලි යතතුව මයමවයි. තියය මශ හරියට ැා ිම්ඡචි ඩරන්තය කන්තමන්ත යෑ. මන ැරිසරමෂ එයා ාට එඩ 
එඩ මශවල් ඩරා සල්ලි සනඳ ඩරන්තය ුදළුවන්ත  මෙයා ාා  හතෙ මවමල්ෙ යන්තමන්ත ත්රි වීල්වා  ෙෙ ඇිමදයවා   ෙෙ 
ඇිමදන්තමන්ත ෙට ඕය නිසා   මෙයා ාා  එඩ ඳස් මහ ල්ඨා එමක් දුරත් යන්තමන්ත ත්රිවීල් එමක්  දුප්ැත් මවාා  
තිමයන්තමන්ත මන වම  පයවවයය ිමයකන නිසා   ඳාන්තය, එයා ාා  එිබමයන්ත ඳතුතවෙ දුප්ැත් වම  මප්යවා   ඒත් 
ඳාන්තය ම  ඇතුමේ තියය ටීිම එඩ දහා , ු  50,000ක් 60,000ක් ව සයවා   එයා ාා  දුප්ැත් වම  මැු යට 
එයා ාා  දුප්ැත් යෑ  එයා ාම  ඔුතව හතදාා  යෑ  ු.කල් ඩළෙ ා ඩර ය ඩර ැන්තය කන්තමය යෑ  ” (රා ජය 
නිාධා ීම 1, මඩ ළඹ 88) 

 
රා ජය නිාධා ීම 1 කක්වන්තමන්ත යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  ු.ඩුක්කුවා ීනන්ත පත්ර ු.ාය ඩළෙ ා ඩර ය 
ිළිබඳකව යහැත් ුදු දු ව්යධයය ිමය හතකි ඳවයි  නිවස සඳහා  මූලිඩ මැවීෙක් මාස ු   50,000ක් 
මැවීෙට නියිනත් වීෙ නිසා  ඔවුහු ු.කල් ඉතිරි කිීමෙ සඳහා  දරිෙත් වය ඳව ඔහුම  ෙත්යයි  ඔහු ත්ව 
දුරටත් ප්රඩා ව ඩරන්තමන්ත සිවහුදරය වතනි නිවා ස සවකී්ය යඩ ජීවත් වීෙට සිදු වීෙ නිසා  ත්ෙ 
පසල්වතසියා ට ව ා  යහැත් ජීිමත්යක් ළඟා  ඩර ැතනීෙ සඳහා  ඇති වය උයන්තදුව නිසා  ඔවුන්ත පත්ර 
ත්රඟඩා ීම ආඩල්ැ ව්යධයය වය ඳවයි  මෙෙ ත්රඟඩා ීම ආඩල්ැක ඉතිරි කිීමෙ දරිෙත් ඩරිනන්ත 
පවසා යමෂීම ු.ාය ඩළෙ ා ඩර ය ිළිබඳඳ යහැත් ුදු දු ඇති ඩරවු  ඇති ඳව ඔහුම  ෙත්යයි  
මඳ මහ  ැළු. පදයර වතසියන්තට ඇති කු ණුත්ෙ මූාය ැතටළුව වන්තමන්ත ඔවුන්ත ිමසින්ත මශැා මවළඳා න 
සො ැෙට කිීමෙට ඇති මැවීෙයි  සියුතෙ මකයා ට එඩතු ූ  මැ ිබයක සෙඟ ු   100,000 ඉක්ව ූ  
මැවීෙක් කිීමෙට ඇත්  ඔවුහු මඳ මහ  මකයා  ත්ො ට මෙෙ මැවීෙ කිීමෙ සඳහා  ො ්යැයක් මය ෙතති ඳව 
ප්රඩා ව ඩළක සියුත මකයා  එය ත්ෙ ැවුමල් ප්රධා යත්ෙ මූාය පරු. ක් මාස හඳුයා  ැනී   
 
ිමයකන ිළිබඳඳව සාඩා  ඳතලීමනීම ඇත්තන පය කියා  සි සමෂ යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු ත්ො ම  ජා 
සහ ිමදුලි මිල්ැත්ක සෙස්ත්යක් වවමයන්ත ජීවය ිමයකෙක ඉහළ මැ ස් ඇති ඳවයි   
 

“ඉස්සර පමප් වතුර ායිඨා මිල් ු  100ක් ිමත්ර තිණදමණ්  මෙමහේ ායිඨා මිා ො ර වතඩියි, ෙව ෆි්රේ එ එඩක් නිවාා  
තිමයන්තමන්ත  එත් ත්වත් වතඩියි  මිල්  සඩ මැේවට ැස්මසේ මහ යය ැා මයන්ත ෙහ මකයක් ඩරන්තය ඳෑ  ඇු   2000ක් 
3000ක් ිමත්ර යයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
ඇත්තු.න්ත මෙෙ ඉහළ යය ිමයකෙට මහේතුව රමඨා ැවතිය උශධෙයය මාස සිතූ පත්ර ඇත්තු.න්ත ටට 
මහේතුව මාස දුටුමේ යතවත් ැදවචි ඩරවීෙයි  උකා හර යක් මාස උක්ත් ඩා න්තත්ා ව සිත්ා  සි සමෂ ත්ෙ 
ිමදුලි මීටර ත්ො ට ළඟා  ිමය මයහතකි සහ එෙනිසා  ුදශැලිඩව ැීමක්ණා  ඩළ හතකි ස්ාා යයඩ ිළි ටුවා  
යතති ඳතිමන්ත වයා ජ මිල්ැත් ාඳා  මකය ඳවයි  ත්වත් ිළරිසක් කියා  සි සමෂ ප්රවා හය ිමයකමී වතඩි වීෙ 
නිසා  ිමයකෙ වතඩි වී ඇකි ඳවයි  පතීත්මෂීම පඩු ිමයකෙකින්ත ැහසුමවන්ත ළඟා  ූ  ස්ාා යවාට ළඟා  වීෙ 
සඳහා  ඔවුයට කතන්ත වතඩිුදර ිමයකෙක් කතීමෙට සිදු මේ   
 
4.2 තරුණ ර ේවා නිුතක්ිහය 
 
සා ො යයමයන්ත වයා ත්ු.ල්ා තුළත් සිවහුදරය තුළත් ත්ු   මසේවා  ිමයුක්තිය මැ දු ප්රව්යයකි  රා ජය 
සහ මැෞශැලිඩ පවවවා රැකියා  ි ඟය නිසා  ඔවුහු රැකියා  මස යිනන්ත සිවහුදරමයන්ත එිබයට ඇඳී යා ෙක් 
කතඩ ැත් හතඩ  මෙෙ ත්ු   මඩ ටස් නිවා ස සවකී්ය ය තුළ නිකහමසේ සවසර ය වය ෙත්ද්රවය සහ 
ෙත්ැතන්තවාට මැ දුු  වීමන පවධා යෙක්ක සි ත් ිළරිසකි  මෙෙ ු කියා  ි ඟය සඳහා  මහේතු ැ යා වක් 
ඳාැා යි  ත්ු  යින්ත පත්ර පධයා ැය ෙඨාටෙ පඩු වීෙ, වයා ත්ු.ල්ාට ි ින සෘ ා ත්ෙඩ සො ජ ආඩල්ැය 
නිසා  මසේවා  මය ජඩයින්ත එෙ ත්ු  යින්තට රැකියා  ාඳා  ීමෙට ෙතිබ වීෙ, සහ ‘කුෙය මහ  රැකියා වක්’, 
විමමවේණමයන්ත පඩු ැඩි සි ත් රැකියා  කිීමෙට ත්ු  යින්ත පත්ර ඇති ෙතිබඩෙ මන ඩු ණු පත්ර මවයි   
 
රා ජය නිාධා රියා  2 ප්රජා ව තුළ ත්ු  යින්ත ව්යැ මකඩක් හඳුයා  ැත්මත්ය  එක් ඩණ් ා යෙක් ත්ො ට 
ඇති වෘත්තීය ුදහුණු මහ  රැකියා  පවස්ාා  ැතය කතය ැතනීෙට ඉත්ා  උයන්තදු ූ හ  පමයක් පය කිසිෙ 
රැකියා වක් කිීමෙට උයන්තදු ූ මෂ යතත්  මීට වසර ැ යා වඩට මැර සෙැ සසඳා  ඳාය ඩා 
ත්ු  යින්ත පත්ර රැකියා  පවස්ාා  ිළළඳඳව වතඩි වය උයන්තදුවක් ඇති ඳව එෙ රා ජය මසේවඩයා ම  
ෙත්යයි  ඔහු උක්ත් මසවය ඩණ් ා යෙ ැතය කතු මේ ිමමේචයා ත්ෙඩ ආඩල්ැයකි  ඔහු කීමේ මෙෙ 
                                                
1 රා ජය නිාධා ීමන්ත ම  රැකියා  ත්ත්වය මය කක්වා  පවඩ කක්වා  ඇත්මත් හඳුයා  ැත් මය හතකි වීෙ සඳහා යි   
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ිළරිසට කු ා  රැකියා වකින්ත වුවක ාඳා  ැත් හතකි පත්කතකීන සහ ුදහුණුව ිළිබඳඳව පවමඳ ධයක් මය ෙතති 
ඳවයි   
 
ත්ෙ කු වන්තට ි ින රැකියා  පවස්ාා  ුදළුල් ඩර දය හතකි ආඩා රයට ඔවුන්තට පධයා ැයයක් ාඳා  ීමෙ ැතය 
සිවහුදර මකො ිළමය  උයන්තදු ූ හ  ඔවුයට ත්ෙ කු වන්තම  පධයා ැය ඩටයුතු සඳහා  සෘජුව කා යඩ ිමය 
මය හතකි වුවක ඔවුන්ත ත්ෙ කු වන්තට ෙයා  පධයා ැයයක් ාඳා  ීමෙට මවමහමසය ඳව මැමයයන්තට 
තිමේ  වතඩි ිළිබැතනීෙක් සි ත් රජමෂ ැා සල්වාට ත්ෙ කු වන්ත ඇතුළු ඩරිනන්ත නිවමසේීම ැා  න වත වා 
නියතලීෙට පවවා ක මකිනන්ත පෙත්ර ැන්තති සඳහා  යවිනන්ත සහ ැහසුමවන්ත පධයා ැයමෂ නියතලීෙ සඳහා  
පවවය සියුත ැහසුඩන ාඳා  මකිනන්ත මකො ිළමය  මන සඳහා  උත්සුඩ ූ හ  මෙි  ප්රතිලායක් මාස 
සනු.  සා ඩ්ඡාා වට ාක් ූ  මඳ මහ  ත්ු   මඩ ටස් ඔවුන්තම  මකො ිළයන්තට ව ා  ඉහා පධයා ැය 
සුදුසුඩන ාඳා  සි සයහ  මෙෙ ඉහළ පධයා ැය සුදුසුඩන ඔවුන්ත පත්ර ඉහළ ඳාා මැ මර ත්තුක ජයයය 
ඩරයි  කිසියනෙ මහ  රැකියා වඩ නියුතු වීෙට ඔවුන්ත තුළ පඩෙතත්ත්ක් ැතවතීෙ මඩමරි  එෙ ඉහා 
පමප්ක්ණා වන්තක ඳාැා යි  ත්වක වයා ත්ු.ල්ා යය යෙ සෙඟ ඳතඳී ඇති සො ජ පවො යය ිළිබඳක 
ආඩල්ැය නිසා ක මසේවා  මය ජඩයින්ත පත්ර එෙ ප්රමශවමෂ ත්ු  යින්ත හට රැකියා  ාඳා  ීමෙට 
ෙතිබඩෙක්ක ැවතිය ඳව මැමන්ත  පධයා ැය මැ දු සහතිඩ ැත්ර ඇඋසස් මැළ  ිම ා ැය සඳහා  සූකා යන 
වය යව මයෞවයමයක් මෙමසේ ත්ෙ ත්ත්වය ැතහතදලි ඩමළේය   
 

(වයා ත්ු.ල්මල් කු වන්තම  සහ ා ගීත්වමයන්ත සිදු මඩු ණු ප්රසවැයක් ිළිබඳකව සා ඩ්ඡාා  ඩරිනන්ත) 
“නිමේකඩයා  දගින්ත දැටෙ වයා ත්ු.ල්මල් කු මව  වයා ත්ු.ල්මල් කු මව  කිය කිය කිේවා   ඒඩ ඇත්ත් 
ත්ෙයි  ඒ මවාා මවත් ඒ මැ ල්මා  ඩමළේ වයා මත් මඩ ල්මා  කියාා  පර පප්රසන්තය ත්ත්වය ෙත්ක් ඩරා 
ීමුද එඩයි  එත්යයි ප්රව්මය තිමයන්තමය  ඒ නිසා  මෙත්ය දවය මා මඩ හතදුවත් දැෙට ො ත්ෘඩා ව 
වයා ත්ු.ල්ා ත්ෙයි ” (පධයා ැය මැ දු සහතිඩ ැත්ර ඇඋසස් මැළ  ිම ා ැය සඳහා  සූකා යන වය යව 
මයෞවයමයක්, මකවය පදයර) 
 

මන ආඩා රයටෙ සිවහුදරය පවට ිළි  ස ඇත්තන ප්රධා ය මැමළේ ැා සල් වයා ත්ු.ල්මල් කු වන්ත එෙ 
ැා සල්වාට ඇතුළත් ඩර ැතනීෙට ෙතලි වය ආඩා රය ිළිබඳඳවක ෙේවු  සා ඩ්ඡාා  ඩළහ  වයා ත්ු.ල්ා 
ිළිබඳඳව සො ජය තුළ ැවත්යා  මෙවතනි සෘ ා ත්ෙඩ ආඩල්ැක ත්ු  යින්තම  මසේවා  ිමයුක්තිය 
මඩමරි  ඳාැා  ඇත්   
 
මෙෙ මසේවා  ිමයුක්තිඩ ත්ු   මඩ ටස් ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්තවාට ඇේඳති  ිමය හතකි ිළරිසක්ක මවයි  
මෙවතනි සන්තක්ය යක් තුළ මසේවා  ිමයුක්තිඩ ත්ු   මඩ ටස් මෙෙ ප්රජා මේ ‘පප්රසන්තය’ පයයයත්ා ව 
ත්වත් පප්රසන්තය ඩරවීෙ මඩමරි  ඳාැා ය සා ධඩයක් ඳවට ැත්මේ  මෙෙ ිමණෙ ච්රය මිඳ කතමීෙ 
පැහසු ඩා ්යයයක් වය පත්ර වයා ත්ු.ල්ා ිළිබඳඳව ැවත්යා  ආඩල්ැය මවයස් කිීමෙ මඩමරි  
රා ජය සහ රා ජය මය වය ෙතදහත් වීන පවවය වු  මය පු ො යය  මෙෙ රැකියා  ිමයුක්තිඩ ත්ු  යින්ත 
ප්රජා  ඩටයුතුවා නියුතු ඩරවීෙ ඔවුන්තට සහා ය කතක්ිමය හතකි එක් ො ්යැයක් මාස හඳුයා  ැතමන්ත 
ඇවතඩිදුර සා ඩ්ඡාා ව ැසුවට    
 
මෙෙ ත්ු   ිළරිස ස්වයව රැකියා  පවස්ාා  ිළිබඳඳවක උයන්තදු මය මවති. මන ැතය ප්රව්ය කිීමමනීම ඔවුන්ත 
ප්රඩා ව ඩමළේ ඒ සඳහා  පවවය ප්රා  ධයය ත්ො ට මය ෙතති ඳවයි  යු.ත් සෙෘශධි වත සටහය හරහා  
ස්වයව රැකියා ව සඳහා   ය ාඳා  ැත් හතකි ඳව ඔවුන්ත කතය සි සමෂ යතත්  රා ජය නිාධා ීම 3ට පු ව 
ව ා ත්ෙ ප්රචලිත් ස්වයව රැකියා ව ූ මෂ පමාිමය සඳහා  ආප්ැ, ිළඨාටු සහ ඉඳිආප්ැ වතනි ආහා ර ිළිබමයා 
කිීමෙයි  රා ජය නිාධා ීම 1 ිමසින්ත නිස්මඩ  යතෙතති ත්වත්  ය ්රෙයක් ැතය ඩු ණු මහිබ ඩළක මෙෙ 
ත්ු   ිළරිස ඒ ිළිබඳඳවක කතය සි සමෂ යතත්  යව ජීවය වෘත්තීන්ත සඳහා  ආරන යක් සැයා  ැතනීමෙි  
ාා  උැඩා ීම ිමය හතකි මෙවතනි වත සටහන්ත ිළිබඳඳව එක්මඩ  ත්ු   ිළරිසට මත් රතුු  ාතමඳන්තමන්ත 
යතතුවා  මහ  ඒ ැතය ඔවුන්ත පත්ර උයන්තදුවක් යතති ඳව මැමන්ත   
 
ත්ු   ිළරිස් රැකියා වක් පමප්ක්ණා මවන්ත මශවැා යයන්තම  සහා ය පමප්ක්ණා  ඩරය නිසා  ඔවුන්ත 
පවධා යන සි ත් ඩණ් ා යෙක් ඳවටක ැත්මේ  පත්තු.න්ත රැකියා වක් ාඳා  ැතනීමන පමප්ක්ණා මවන්ත යන 
යන මශවැා ායඥයන්තම  ාන්තක වයා ැා ර සඳහා ක කා යඩත්වය ාඳා  ීම ඇත්  එමහත් මඳ මහ  ිමට සිදු 
ූ මෂ ඔවුන්තම  ඳාා මැ මර ත්තු සුන්ත වීෙයි  ත්ු  යින්ත කියය ැරිද මශවැා ායඥයින්ත මැ මර න්තදු 
ඩ  ඩරිනන්ත මසේවා  ිමයුක්තිඩ ිළරිස පවඥා වට ාක් ඩර ඇත්  මෙි  ප්රතිලායක් මාස පයා ැත් ාන්තක 
වයා ැා රවාීම ත්ො  යතවත් කිසිකා  මශවැා ායඥයින්තට සහා ය මය කක්වය ඳවට මහ  පන්තධ ා වමයන්ත 
ඔවුන්ත පු ැෙයය මය ඩරය ඳවට තීර ය ඩර සි සය ිළරිසක්ක මවති   
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ිළරිසට කු ා  රැකියා වකින්ත වුවක ාඳා  ැත් හතකි පත්කතකීන සහ ුදහුණුව ිළිබඳඳව පවමඳ ධයක් මය ෙතති 
ඳවයි   
 
ත්ෙ කු වන්තට ි ින රැකියා  පවස්ාා  ුදළුල් ඩර දය හතකි ආඩා රයට ඔවුන්තට පධයා ැයයක් ාඳා  ීමෙ ැතය 
සිවහුදර මකො ිළමය  උයන්තදු ූ හ  ඔවුයට ත්ෙ කු වන්තම  පධයා ැය ඩටයුතු සඳහා  සෘජුව කා යඩ ිමය 
මය හතකි වුවක ඔවුන්ත ත්ෙ කු වන්තට ෙයා  පධයා ැයයක් ාඳා  ීමෙට මවමහමසය ඳව මැමයයන්තට 
තිමේ  වතඩි ිළිබැතනීෙක් සි ත් රජමෂ ැා සල්වාට ත්ෙ කු වන්ත ඇතුළු ඩරිනන්ත නිවමසේීම ැා  න වත වා 
නියතලීෙට පවවා ක මකිනන්ත පෙත්ර ැන්තති සඳහා  යවිනන්ත සහ ැහසුමවන්ත පධයා ැයමෂ නියතලීෙ සඳහා  
පවවය සියුත ැහසුඩන ාඳා  මකිනන්ත මකො ිළමය  මන සඳහා  උත්සුඩ ූ හ  මෙි  ප්රතිලායක් මාස 
සනු.  සා ඩ්ඡාා වට ාක් ූ  මඳ මහ  ත්ු   මඩ ටස් ඔවුන්තම  මකො ිළයන්තට ව ා  ඉහා පධයා ැය 
සුදුසුඩන ාඳා  සි සයහ  මෙෙ ඉහළ පධයා ැය සුදුසුඩන ඔවුන්ත පත්ර ඉහළ ඳාා මැ මර ත්තුක ජයයය 
ඩරයි  කිසියනෙ මහ  රැකියා වඩ නියුතු වීෙට ඔවුන්ත තුළ පඩෙතත්ත්ක් ැතවතීෙ මඩමරි  එෙ ඉහා 
පමප්ක්ණා වන්තක ඳාැා යි  ත්වක වයා ත්ු.ල්ා යය යෙ සෙඟ ඳතඳී ඇති සො ජ පවො යය ිළිබඳක 
ආඩල්ැය නිසා ක මසේවා  මය ජඩයින්ත පත්ර එෙ ප්රමශවමෂ ත්ු  යින්ත හට රැකියා  ාඳා  ීමෙට 
ෙතිබඩෙක්ක ැවතිය ඳව මැමන්ත  පධයා ැය මැ දු සහතිඩ ැත්ර ඇඋසස් මැළ  ිම ා ැය සඳහා  සූකා යන 
වය යව මයෞවයමයක් මෙමසේ ත්ෙ ත්ත්වය ැතහතදලි ඩමළේය   
 

(වයා ත්ු.ල්මල් කු වන්තම  සහ ා ගීත්වමයන්ත සිදු මඩු ණු ප්රසවැයක් ිළිබඳකව සා ඩ්ඡාා  ඩරිනන්ත) 
“නිමේකඩයා  දගින්ත දැටෙ වයා ත්ු.ල්මල් කු මව  වයා ත්ු.ල්මල් කු මව  කිය කිය කිේවා   ඒඩ ඇත්ත් 
ත්ෙයි  ඒ මවාා මවත් ඒ මැ ල්මා  ඩමළේ වයා මත් මඩ ල්මා  කියාා  පර පප්රසන්තය ත්ත්වය ෙත්ක් ඩරා 
ීමුද එඩයි  එත්යයි ප්රව්මය තිමයන්තමය  ඒ නිසා  මෙත්ය දවය මා මඩ හතදුවත් දැෙට ො ත්ෘඩා ව 
වයා ත්ු.ල්ා ත්ෙයි ” (පධයා ැය මැ දු සහතිඩ ැත්ර ඇඋසස් මැළ  ිම ා ැය සඳහා  සූකා යන වය යව 
මයෞවයමයක්, මකවය පදයර) 
 

මන ආඩා රයටෙ සිවහුදරය පවට ිළි  ස ඇත්තන ප්රධා ය මැමළේ ැා සල් වයා ත්ු.ල්මල් කු වන්ත එෙ 
ැා සල්වාට ඇතුළත් ඩර ැතනීෙට ෙතලි වය ආඩා රය ිළිබඳඳවක ෙේවු  සා ඩ්ඡාා  ඩළහ  වයා ත්ු.ල්ා 
ිළිබඳඳව සො ජය තුළ ැවත්යා  මෙවතනි සෘ ා ත්ෙඩ ආඩල්ැක ත්ු  යින්තම  මසේවා  ිමයුක්තිය 
මඩමරි  ඳාැා  ඇත්   
 
මෙෙ මසේවා  ිමයුක්තිඩ ත්ු   මඩ ටස් ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්තවාට ඇේඳති  ිමය හතකි ිළරිසක්ක මවයි  
මෙවතනි සන්තක්ය යක් තුළ මසේවා  ිමයුක්තිඩ ත්ු   මඩ ටස් මෙෙ ප්රජා මේ ‘පප්රසන්තය’ පයයයත්ා ව 
ත්වත් පප්රසන්තය ඩරවීෙ මඩමරි  ඳාැා ය සා ධඩයක් ඳවට ැත්මේ  මෙෙ ිමණෙ ච්රය මිඳ කතමීෙ 
පැහසු ඩා ්යයයක් වය පත්ර වයා ත්ු.ල්ා ිළිබඳඳව ැවත්යා  ආඩල්ැය මවයස් කිීමෙ මඩමරි  
රා ජය සහ රා ජය මය වය ෙතදහත් වීන පවවය වු  මය පු ො යය  මෙෙ රැකියා  ිමයුක්තිඩ ත්ු  යින්ත 
ප්රජා  ඩටයුතුවා නියුතු ඩරවීෙ ඔවුන්තට සහා ය කතක්ිමය හතකි එක් ො ්යැයක් මාස හඳුයා  ැතමන්ත 
ඇවතඩිදුර සා ඩ්ඡාා ව ැසුවට    
 
මෙෙ ත්ු   ිළරිස ස්වයව රැකියා  පවස්ාා  ිළිබඳඳවක උයන්තදු මය මවති. මන ැතය ප්රව්ය කිීමමනීම ඔවුන්ත 
ප්රඩා ව ඩමළේ ඒ සඳහා  පවවය ප්රා  ධයය ත්ො ට මය ෙතති ඳවයි  යු.ත් සෙෘශධි වත සටහය හරහා  
ස්වයව රැකියා ව සඳහා   ය ාඳා  ැත් හතකි ඳව ඔවුන්ත කතය සි සමෂ යතත්  රා ජය නිාධා ීම 3ට පු ව 
ව ා ත්ෙ ප්රචලිත් ස්වයව රැකියා ව ූ මෂ පමාිමය සඳහා  ආප්ැ, ිළඨාටු සහ ඉඳිආප්ැ වතනි ආහා ර ිළිබමයා 
කිීමෙයි  රා ජය නිාධා ීම 1 ිමසින්ත නිස්මඩ  යතෙතති ත්වත්  ය ්රෙයක් ැතය ඩු ණු මහිබ ඩළක මෙෙ 
ත්ු   ිළරිස ඒ ිළිබඳඳවක කතය සි සමෂ යතත්  යව ජීවය වෘත්තීන්ත සඳහා  ආරන යක් සැයා  ැතනීමෙි  
ාා  උැඩා ීම ිමය හතකි මෙවතනි වත සටහන්ත ිළිබඳඳව එක්මඩ  ත්ු   ිළරිසට මත් රතුු  ාතමඳන්තමන්ත 
යතතුවා  මහ  ඒ ැතය ඔවුන්ත පත්ර උයන්තදුවක් යතති ඳව මැමන්ත   
 
ත්ු   ිළරිස් රැකියා වක් පමප්ක්ණා මවන්ත මශවැා යයන්තම  සහා ය පමප්ක්ණා  ඩරය නිසා  ඔවුන්ත 
පවධා යන සි ත් ඩණ් ා යෙක් ඳවටක ැත්මේ  පත්තු.න්ත රැකියා වක් ාඳා  ැතනීමන පමප්ක්ණා මවන්ත යන 
යන මශවැා ායඥයන්තම  ාන්තක වයා ැා ර සඳහා ක කා යඩත්වය ාඳා  ීම ඇත්  එමහත් මඳ මහ  ිමට සිදු 
ූ මෂ ඔවුන්තම  ඳාා මැ මර ත්තු සුන්ත වීෙයි  ත්ු  යින්ත කියය ැරිද මශවැා ායඥයින්ත මැ මර න්තදු 
ඩ  ඩරිනන්ත මසේවා  ිමයුක්තිඩ ිළරිස පවඥා වට ාක් ඩර ඇත්  මෙි  ප්රතිලායක් මාස පයා ැත් ාන්තක 
වයා ැා රවාීම ත්ො  යතවත් කිසිකා  මශවැා ායඥයින්තට සහා ය මය කක්වය ඳවට මහ  පන්තධ ා වමයන්ත 
ඔවුන්ත පු ැෙයය මය ඩරය ඳවට තීර ය ඩර සි සය ිළරිසක්ක මවති   
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“මශවැා ායය පමප් මඩ ල්ාන්තට රස්සා වල් මහ යාා  මකයමය යෑ. මන ළෙයිත් නිඩව මැවල්වාට මවාා  
ඉන්තයවා . මෙ ඩක්ක් හරි මැ ඩි කුලී වත ක් හරි ඩරන්තය ුදළුවන්තමය  ඩරන්තමය යෑ  මෙ යව හරි මහ රඩන 
ඩරාා  ඒඩ ිමකු ාා  ු ිළයල් 500ක් ිමත්ර ැන්තයවා   ත්ව හත්ර මකමයක් ිමත්ර එඩතු ඩරමැය මජ ලියක් 
කා යවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 

4.3  ්ත්රීන්ර  රම  මුැා ැායකත්වය 
 
මට රින්තටයමෂ සිට සිවහුදරට ැතිනණි ඇත්තන ඩා න්තත්ා වන්ත හට ඔවුන්ත එමත්ක් ැෘහ මසේිමඩවන්ත මහ  
ිළරිසිදු ඩරන්තයන්ත මාස ඩළ රැකියා ව ත්ෙ දයණියන්ත රැඩ ඳාා  ැතනීෙ මවු මවන්ත පත් හතීමෙට සිදු වී 
ඇත්  එක් ෙවක් කී ආඩා රයට ැා සාත් නිවසත් පත්ර මැ   යතඟී ඇති යව දුර නිසා  ත්ෙ දයණියට ත්ව 
දුරටත් ත්නිවෙ මහ  ත්රි වීල් රියදුරකු සෙඟ ැා සාට යා  මය හතකිය  මෙය පවධා යෙක් මාස දුටු 
ෙේවු  ත්ෙ රැකියා ව පත්හතර සිය දයණියක්ම  ආරක්ණා ව මවු මවන්ත ඩතැ වීෙට තීර ය ඩර ඇත්   
 
මීට පෙත්රව, වතටුප් සි ත් ස්ථිර රැකියා වන්ති  නියුක්ත්ව සි ස පත්මා ස්සක් ඩා න්තත්ා වන්ත කියා  සි සමෂ 
යතවත් ැකවචි ඩරවීෙ ත්ෙ රැකියා ව ඳාැෑෙක් ඩර මය ෙතති ඳවයි  එවතනි ඇත්තු.න්ත කියා  සි සමෂ 
යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ නිසා  රැකියා  පවස්ාා  වතඩි වී ඇති ඳවයි  මඩමසේ මවත්ත් මය ු. ැත් සනු.  
සා ඩ්ඡාා වට සහ ා ගී ූ  ඩා න්තත්ා වන්ත කියා  සි සමෂ යතවත් ැකවචි ඩරවීෙ ස්වයව රැකියා වන්ති  නියුක්ත්ව 
ිනටා  ිළරිසට පවා සිකා යඩ මාස ඳාැා න්තයට ඇති ඳවයි  එමහත් එමසේ ස්වයව රැකියා වා නියුක්ත්ව සි ස 
ඩා න්තත්ා වන්ත ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය තුළීම හු. ූ මෂ යතත්   
 
මෙෙ ඩා න්තත්ා වන්ත කියා  සි සමෂ නිවා ස සවකී්ය ය තුළ ජීිමත්ය ඩ යක් වතනි සුළු වයා ැා රිඩ ඩටයුතු 
සඳහා  ඳා ධා වක් වය ඳවයි  ඔවුයට පු ව මන මඩමරි  ඳාැෑ එඩෙ මහේතුව ිනන්ත මැර ඩා න්තත්ා වක් 
කතක්ූ  ආඩා රයට ඇිනන්ත මැර සා ඩ්ඡාා ව ඳාන්තය  නිවස තුළ ඉ ඩ  ෙද වීෙෙ මය මේ   
 

(සනු.  ැීමක්ණඩ: පෙත්ර ආකා යෙක් මහ යා  ැන්තය ඕමය කියාා  ඔයා ාා  ි ත්ාා  යතශක?) “යෑ. පිළ  
ඉන්තමන්ත මැ මළ මව ඉකන්ත ත්ඨාටු ැහක් උ   ඩ යත්වත් කා ැන්තය ඳෑ  ඩවුක ඳඩු ැන්තය ත්ඨාටු ැහක් 
යඟින්තමය?” (ඩා න්තත්ා වන්ත සෙඟ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව)  

 
ඩ යක් කතමීෙ හතු ණු ිමට මෙෙ ඩා න්තත්ා වන්ත හට සව්යව රැකියා වක් ිළිබඳඳ මවයත් පකහස් තිණදමණ් 
යතත්  වයා ත්ු.ල්ාට ආැන්තතුඩ ූ  ිළරිස ත්ෙ පවස්ාා  උරැා  ඳතලීෙට ෙතලි ූ මෂ වයා ත්ු.ල්ාට ි ින 
සෘ ා ත්ෙඩ සො ජ ිළිබැතනීෙ මහේතුමවන්ත ත්ෙ ැවුා සහ කු වන්තම  ආරක්ණා ව ිළිබඳඳව උයන්තදු ූ  
නිසා ය  ත්වක සනු.  සා ඩ්ඡාා වට ාක් ූ  ඩා න්තත්ා වන්තක ස්වයව රැකියා  සඳහා  ඔවුයට ැවතිය  ය 
වත සටහන්ත ැතය කතය සි සමෂ යතත්  යු.ත් පඩු මැ ිබයට ත්ො ට  ය ාඳා  ැත් හතකි ඩා න්තත්ා  
සවිමධා යය ිළිබඳඳව යන සියුත මකයා  කතය සි සයහ  යු.ත් ඔවුන්ත මෙෙ  ය ්රෙමයන්තක ප්රමය ජයයක් 
මය ැත්මත් එෙ ඩා න්තත්ා  සවැෙය මහ   ය ්රෙය ිළිබඳඳව ඔවුයට ිමව්වා සයක් මය තිබූ ඳතිමනි  මන 
නිසා  එෙ සවැෙමෂ සා ො ජිඩයින්තක නිරන්තත්රමයන්ත මවයස් ිමය  දකනිඩ පවවයත්ා  ිළයවා  ැතනීෙ 
සඳහා  කු ා   ය ාඳා  ැතනීෙක්ක සිදු ිමය   

5 ප්රජාරද රද්ශපාලන   භා�ත්වය    �යාකාරකම් 
 
පඩු වරප්රසා කාා  ස ප්රජා වන්ත සා ො යයමයන්ත ත්ො  මවු මවන්ත ඩණ් ා යන ැත් වීමන පඩු හතකියා වකින්ත 
සෙන්තිමත් ිළරිසක් මාස හඳුයා  ැතමන්ත  සිවහුදර වතසියන්තක එමසේෙය  වක්තිෙත් යා යඩත්වයක් යටමත් 
ඔවුයට ඩණ් ා යන ැත් වීෙට මය හතකි වී තිබීෙ ඔවුයට යතවත් ැකවචි ඩරවීමනීම සහ ඉන්තැසු 
ැතයයතඟි ැතටළු නිරා ඩර ය ඩර ැතනීෙට මය හතකි වීෙ මඩමරි  ඳාැා  ඇත්   
 
5.1 ප්රජා  ාවිධාන    ප්රජා නායකයින් 
 
ප්රජා ව සහ රජය පත්රත් ප්රජමේ සා ො ජිඩයින්ත පත්රත් සා ්යාඩ පත්රෙතදයකු ිමය හතකි ආඩා රමෂ ප්රජා  
සවිමධා ය මැ   යවවා  ැතනීෙ මඩමරි  ප්රජා මේ සා ො ජිඩයින්ත පත්ර වතඩි උයන්තදුවක් තිණදමණ් යතත්   
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“ැළමවන්ත ැරනැරා මේ යා යඩමය   සඩ ගියා ට ැස්මසේ මකමවනි ැරනැරා වක් යෑ  පිළට මකමවනි 
ැරනැරා වක් මිි  ඩරන්තයයි පවවය  එමහෙ මය ඩමා ත් මන සවැන මිඳ වතමටයවා   ඕයෑෙ සවැෙයක් 
ැවතින්තමන්ත පවුු දු 5යි  ඒක් ෂුව්ය! ෙෙ මන ැළා මත් කතනි පවුු දු 14 වත  ඩරයවා   කිසිෙ සවැෙයක් පවුු දු 
ැහඩට ව ා  ැවතින්තමන්ත යෑ  සෙහර මඩ ල්මා  ඉන්තයවා  එයා ාම  ඩා මා ඉවර මවයමඩ ට සවැෙයත් 
ඩ ා  වතමටන්තය ඕමය කියාා  ි ත්ා මැය ඉන්තයවා   ත්වත් පයට ඕමය ඩො ම  ඩා මාීම මෙඩක් හරි 
මවයසක් ඩරන්තය  මන ආඩල්ැය හකන්තය ඕමය ” (රා ජය නිාධා ීම 1, මඩ ළඹ 8) 
 

ප්රජා  සවිමධා ය ඇති වී ඒවා  දු්යවා වී පවසා යමෂීම ඳඳ වත ස යය ආඩා රය මඳ මහ  සිවහුදර වතසියන්ත 
පතින්ත ිමස්ත්ර ූ  ඩා ර ා වකි   
 
ස්වා ධිැත්ය ඩළෙ ා ඩර  සිනතිය ිළි ට ූ මෂ නිවා ස පො ත්යා වවමෂ ෙඟ මැන්තවීෙ යටමත්ය  මෙෙ 
සිනතිය ිළි ටු වීමන ැරො ්යාය ූ මෂ පකා ා රා ජය සහා ය යටමත් නිවා ස සවකී්ය ය ැවත්වා  මැය යා ෙ 
ප්රජා මේ සා ො ජිඩයින්ත පතින්තෙ සිදු ඩර ැතනීෙයි  යු.ත් පදයර මකමක්ෙ වතසියන්ත එක්ව මැ දු සිනතියක් 
ිළි ටුවා  ැතනීෙට කිසිමවක් එඩඟ ූ මෂ යතත්  මෙය මඳ මහ  දුරටෙ ඉදරිමෂීම සා ඩ්ඡාා වට ැතමයණු 
ඇති “පිළ” සහ “ඔවුන්ත” ිළිබඳඳ ආඩල්ැමෂ ප්රතිලායකි  මන නිසා  පදයර මකමඩි  මවය මවයෙ 
ස්වා ධිැත්ය ඩළෙ ා ඩර  සිනති මකඩක් ිළි ටුවා  ැත්හ  යු.ත් මෙෙ සිනති �යා ත්ෙඩ ූ මෂ මඩ ස 
ඩා ායක් ැෙණි  සිවහුදර වතසියන්තට පු ව සිනතිය මිඳ වතටුමණ් එි  ිමධා යඩ ඩිනටු සා ො ජිඩයින්තම  
ු සුදුසු �යා ැ සැා  සය නිසා ය  ඇත්තු.න්ත ප්රඩා ව ඩරයමන්ත මෙ වුන්ත ප්රජා වම  පවවයත්ා වන්තට ව ා  ත්ෙ 
ුදශැලිඩ උයන්තදූන්ත ු.දුන්ත ැු.ණුවා  ැතනීෙ සඳහා  ඩටයුතු ඩළ ඳවයි  ඇත්තන ිමධා යඩ ඩිනටු 
සා ො ජිඩයින්ත ත්ෙ ත්යතුර නිසා  මැ   යවවා  ැතනීෙට හතකි ූ  මශවැා ාය සනඳන්තධත්ා  පනිසි මාස 
 ා ිමත් ඩරිනන්ත එක් මැයඩට පෙත්රව ත්වත් මැවල් ාඳා  ැතනීෙට උත්සා හ ැත් ඳවට ක මච කයා වක් 
ඇත්  මන නිසා  ස්වා ධිැත්ය ඩළෙ ා ඩර  සිනතියට ප්රජා ව සහ රජය පත්ර පත්රෙතදයකු මාස �යා  
කිීමෙ සඳහා  ැතවු ණු වැකීෙ ඉටු ූ මෂ යතත්  මන නිසා  ස්වා ධිැත්ය ඩළෙ ා ඩර  සිනතිය හරහා  
ත්ෙ ඉල්ලීන රජය මවත් ඉදරිැත් ඩර ැතනීෙට ප්රජා වට මය හතකි ිමය  පදයර මකමක් වතසියන්ත පත්ර 
සෙඟියක් මය ෙතති වීෙක මැ දු පරු.ණු සහ උයන්තදූන්ත සි ත් ප්රජා වක් මාස සිවහුදරය සා මූි ඩ 
මය වීෙ මඩමරි  ඳාැා ය ත්වත් ඩු  කි ඇැසුවට සා ඩ්ඡාා  මඩමරු  ඇත්    
 
මෙෙ පදයර මකමඩි ෙ වතසියන්ත හට ඔවුන්තම  ැතරණි වා සසා්ා යමෂීම සා ්යාඩ ප්රජා  සවිමධා ය සහ 
යා යඩයින්ත සිට ඇත්  මට රින්තටයමයන්ත ැතිනණි මකවය පදයම්ය වතසියන්ත ත්ෙන්තම  ැතරණි ප්රජා  සිනතිය 
යතවත් ැකවචි ඩරවීමෙන්ත ැසුවත් ැවත්වා  මැය මැ ස ්තිමේ  එමහත් සෑමහය දුරට ත්ෙ පඩෙතත්මත්න්ත 
සිදු ූ  යතවත් ැදවචි ඩරවීමන �යා වලිය නිසා  ප්රජා ව පත්ර මෙෙ යා යඩයින්ත ිළිබඳඳව ැතවති ිමව්වා සය 
මිඳී මැ ස් ඇත්  මශවැා ාඥයින්ත සහ රා ජය නිාධා ීමන්ත ත්ෙ ැතරණි නිමවස් වලින්ත ඉවත් වීෙ සුදුසු 
�යා වක් ඳවට මෙෙ ප්රජා වට ඒත්තු ැතන්තූ මෂ මෙෙ ප්රජා  යා යඩයින්තම ක සහා ය ඇතිවයි  යු.ත් 
පවසා යමෂීම සිදු ූ මෂ මෙෙ මැ මර න්තදු ඩ  වීෙත් ඔවුයට වයා ත්ු.ල්මාන්ත මකය ාක නිවා සවා 
ැදවචි වීෙට සිදු වීෙත්ය  ිමධා යඩ ඩිනටු සා ො ජිඩයින්තක මෙෙ මැ මර න්තදුවා පනිසි ඳාැෑනවාට ාක් 
වුවක ඔවුන්ත මශවැා යඥයින්තට සහා ය කතක්ූ වා යතයි මක වක්යවයයටක ාක්මේ   
 

“පිළට එමහ සිනතියක් තිණද ා   ඒ සිනතිය ි න්තකා  ත්ෙයි පිළට මෙමහේ එන්තය සිශධ වුමණ්  පිළ වම ෙ 
මට රින්තටන්තවා ි ටුද පය ත්ා ෙ මහ ඳට ඉන්තයවා 2. සෙහු  කතන්ත ත්ඨාටු මකඩත් ැහමැය  ” (ුදු ණමයක්, මකවය 
පදයර) 

 
මකවය පදයම්ය එක් ඩා න්තත්ා වඩට පු ව මට රින්තටයමෂ සි ස ප්රජා  යා යඩයින්ත සහ එෙ සිනති වත කා යී 
සහ සා ්යාඩ ඒවා  ිමය  මෙෙ සිනතිමෂ ස ා ැති හට එෙ ැළා මත් මශවැා ායඥයින්ත සහ වයා ැා රිඩ 
යා යඩයින්ත සෙඟ ෙයා  සනඳන්තධත්ා  තිණදණි  එෙ වත්ත් තුළ සා ෙය ැවත්වා  ැතනීමෙි  ාා  මෙෙ 
යා යඩයින්ත පතිවය සා ්යාඩ ිමය  මැ ලිසය සහ පමයතුක් රා ජය නිාධා ීමන්තක මෙෙ ප්රජා ව හඳුයා  
ැත්මත් සහ ඔවුන්ත සෙඟ ඩටයුතු ඩමළේ මෙෙ යා යඩයින්ත හරහා යි  යු.ත් මෙෙ සවිමධා යය පක වයය 
ිමට මඳ මහ  දුරටෙ ප ැ  වී ඇත්  මන වය ිමට යා ැරිඩ ජයා වා ස සවව්යධය පධිඩා රිමෂ ෙතදහත් 
වීමෙන්ත මෙෙ සිනතිය මකවය පදයර තුළ යතවත් ස්ාා ිළත් මඩ ට ඇත්  මෙෙ සිනතිය යා ැරිඩ ජයා වා ස 
සවව්යධය පධිඩා රය සහ මවයත් රා ජය සවිමධා ය සහ ප්රජා ව පත්ර පත්රෙතදයකු මාස ඩටයුතු ඩරයි  
වත්ෙන්ත ස ා ැති සහ පමයකුත් සියුත ිමධා යඩ ඩිනටු සා ො ජියන්ත ඩා න්තත්ා මව ය  යු.ත් මෙෙ සිනතිය 

                                                
2 According to USDA sources, the then government intended to relocate only a part of the shanties in 
Torrington. Therefore, the other shanty communities are still living in Torrington.  
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“ැළමවන්ත ැරනැරා මේ යා යඩමය   සඩ ගියා ට ැස්මසේ මකමවනි ැරනැරා වක් යෑ  පිළට මකමවනි 
ැරනැරා වක් මිි  ඩරන්තයයි පවවය  එමහෙ මය ඩමා ත් මන සවැන මිඳ වතමටයවා   ඕයෑෙ සවැෙයක් 
ැවතින්තමන්ත පවුු දු 5යි  ඒක් ෂුව්ය! ෙෙ මන ැළා මත් කතනි පවුු දු 14 වත  ඩරයවා   කිසිෙ සවැෙයක් පවුු දු 
ැහඩට ව ා  ැවතින්තමන්ත යෑ  සෙහර මඩ ල්මා  ඉන්තයවා  එයා ාම  ඩා මා ඉවර මවයමඩ ට සවැෙයත් 
ඩ ා  වතමටන්තය ඕමය කියාා  ි ත්ා මැය ඉන්තයවා   ත්වත් පයට ඕමය ඩො ම  ඩා මාීම මෙඩක් හරි 
මවයසක් ඩරන්තය  මන ආඩල්ැය හකන්තය ඕමය ” (රා ජය නිාධා ීම 1, මඩ ළඹ 8) 
 

ප්රජා  සවිමධා ය ඇති වී ඒවා  දු්යවා වී පවසා යමෂීම ඳඳ වත ස යය ආඩා රය මඳ මහ  සිවහුදර වතසියන්ත 
පතින්ත ිමස්ත්ර ූ  ඩා ර ා වකි   
 
ස්වා ධිැත්ය ඩළෙ ා ඩර  සිනතිය ිළි ට ූ මෂ නිවා ස පො ත්යා වවමෂ ෙඟ මැන්තවීෙ යටමත්ය  මෙෙ 
සිනතිය ිළි ටු වීමන ැරො ්යාය ූ මෂ පකා ා රා ජය සහා ය යටමත් නිවා ස සවකී්ය ය ැවත්වා  මැය යා ෙ 
ප්රජා මේ සා ො ජිඩයින්ත පතින්තෙ සිදු ඩර ැතනීෙයි  යු.ත් පදයර මකමක්ෙ වතසියන්ත එක්ව මැ දු සිනතියක් 
ිළි ටුවා  ැතනීෙට කිසිමවක් එඩඟ ූ මෂ යතත්  මෙය මඳ මහ  දුරටෙ ඉදරිමෂීම සා ඩ්ඡාා වට ැතමයණු 
ඇති “පිළ” සහ “ඔවුන්ත” ිළිබඳඳ ආඩල්ැමෂ ප්රතිලායකි  මන නිසා  පදයර මකමඩි  මවය මවයෙ 
ස්වා ධිැත්ය ඩළෙ ා ඩර  සිනති මකඩක් ිළි ටුවා  ැත්හ  යු.ත් මෙෙ සිනති �යා ත්ෙඩ ූ මෂ මඩ ස 
ඩා ායක් ැෙණි  සිවහුදර වතසියන්තට පු ව සිනතිය මිඳ වතටුමණ් එි  ිමධා යඩ ඩිනටු සා ො ජිඩයින්තම  
ු සුදුසු �යා ැ සැා  සය නිසා ය  ඇත්තු.න්ත ප්රඩා ව ඩරයමන්ත මෙ වුන්ත ප්රජා වම  පවවයත්ා වන්තට ව ා  ත්ෙ 
ුදශැලිඩ උයන්තදූන්ත ු.දුන්ත ැු.ණුවා  ැතනීෙ සඳහා  ඩටයුතු ඩළ ඳවයි  ඇත්තන ිමධා යඩ ඩිනටු 
සා ො ජිඩයින්ත ත්ෙ ත්යතුර නිසා  මැ   යවවා  ැතනීෙට හතකි ූ  මශවැා ාය සනඳන්තධත්ා  පනිසි මාස 
 ා ිමත් ඩරිනන්ත එක් මැයඩට පෙත්රව ත්වත් මැවල් ාඳා  ැතනීෙට උත්සා හ ැත් ඳවට ක මච කයා වක් 
ඇත්  මන නිසා  ස්වා ධිැත්ය ඩළෙ ා ඩර  සිනතියට ප්රජා ව සහ රජය පත්ර පත්රෙතදයකු මාස �යා  
කිීමෙ සඳහා  ැතවු ණු වැකීෙ ඉටු ූ මෂ යතත්  මන නිසා  ස්වා ධිැත්ය ඩළෙ ා ඩර  සිනතිය හරහා  
ත්ෙ ඉල්ලීන රජය මවත් ඉදරිැත් ඩර ැතනීෙට ප්රජා වට මය හතකි ිමය  පදයර මකමක් වතසියන්ත පත්ර 
සෙඟියක් මය ෙතති වීෙක මැ දු පරු.ණු සහ උයන්තදූන්ත සි ත් ප්රජා වක් මාස සිවහුදරය සා මූි ඩ 
මය වීෙ මඩමරි  ඳාැා ය ත්වත් ඩු  කි ඇැසුවට සා ඩ්ඡාා  මඩමරු  ඇත්    
 
මෙෙ පදයර මකමඩි ෙ වතසියන්ත හට ඔවුන්තම  ැතරණි වා සසා්ා යමෂීම සා ්යාඩ ප්රජා  සවිමධා ය සහ 
යා යඩයින්ත සිට ඇත්  මට රින්තටයමයන්ත ැතිනණි මකවය පදයම්ය වතසියන්ත ත්ෙන්තම  ැතරණි ප්රජා  සිනතිය 
යතවත් ැකවචි ඩරවීමෙන්ත ැසුවත් ැවත්වා  මැය මැ ස ්තිමේ  එමහත් සෑමහය දුරට ත්ෙ පඩෙතත්මත්න්ත 
සිදු ූ  යතවත් ැදවචි ඩරවීමන �යා වලිය නිසා  ප්රජා ව පත්ර මෙෙ යා යඩයින්ත ිළිබඳඳව ැතවති ිමව්වා සය 
මිඳී මැ ස් ඇත්  මශවැා ාඥයින්ත සහ රා ජය නිාධා ීමන්ත ත්ෙ ැතරණි නිමවස් වලින්ත ඉවත් වීෙ සුදුසු 
�යා වක් ඳවට මෙෙ ප්රජා වට ඒත්තු ැතන්තූ මෂ මෙෙ ප්රජා  යා යඩයින්තම ක සහා ය ඇතිවයි  යු.ත් 
පවසා යමෂීම සිදු ූ මෂ මෙෙ මැ මර න්තදු ඩ  වීෙත් ඔවුයට වයා ත්ු.ල්මාන්ත මකය ාක නිවා සවා 
ැදවචි වීෙට සිදු වීෙත්ය  ිමධා යඩ ඩිනටු සා ො ජිඩයින්තක මෙෙ මැ මර න්තදුවා පනිසි ඳාැෑනවාට ාක් 
වුවක ඔවුන්ත මශවැා යඥයින්තට සහා ය කතක්ූ වා යතයි මක වක්යවයයටක ාක්මේ   
 

“පිළට එමහ සිනතියක් තිණද ා   ඒ සිනතිය ි න්තකා  ත්ෙයි පිළට මෙමහේ එන්තය සිශධ වුමණ්  පිළ වම ෙ 
මට රින්තටන්තවා ි ටුද පය ත්ා ෙ මහ ඳට ඉන්තයවා 2. සෙහු  කතන්ත ත්ඨාටු මකඩත් ැහමැය  ” (ුදු ණමයක්, මකවය 
පදයර) 

 
මකවය පදයම්ය එක් ඩා න්තත්ා වඩට පු ව මට රින්තටයමෂ සි ස ප්රජා  යා යඩයින්ත සහ එෙ සිනති වත කා යී 
සහ සා ්යාඩ ඒවා  ිමය  මෙෙ සිනතිමෂ ස ා ැති හට එෙ ැළා මත් මශවැා ායඥයින්ත සහ වයා ැා රිඩ 
යා යඩයින්ත සෙඟ ෙයා  සනඳන්තධත්ා  තිණදණි  එෙ වත්ත් තුළ සා ෙය ැවත්වා  ැතනීමෙි  ාා  මෙෙ 
යා යඩයින්ත පතිවය සා ්යාඩ ිමය  මැ ලිසය සහ පමයතුක් රා ජය නිාධා ීමන්තක මෙෙ ප්රජා ව හඳුයා  
ැත්මත් සහ ඔවුන්ත සෙඟ ඩටයුතු ඩමළේ මෙෙ යා යඩයින්ත හරහා යි  යු.ත් මෙෙ සවිමධා යය පක වයය 
ිමට මඳ මහ  දුරටෙ ප ැ  වී ඇත්  මන වය ිමට යා ැරිඩ ජයා වා ස සවව්යධය පධිඩා රිමෂ ෙතදහත් 
වීමෙන්ත මෙෙ සිනතිය මකවය පදයර තුළ යතවත් ස්ාා ිළත් මඩ ට ඇත්  මෙෙ සිනතිය යා ැරිඩ ජයා වා ස 
සවව්යධය පධිඩා රය සහ මවයත් රා ජය සවිමධා ය සහ ප්රජා ව පත්ර පත්රෙතදයකු මාස ඩටයුතු ඩරයි  
වත්ෙන්ත ස ා ැති සහ පමයකුත් සියුත ිමධා යඩ ඩිනටු සා ො ජියන්ත ඩා න්තත්ා මව ය  යු.ත් මෙෙ සිනතිය 

                                                
2 According to USDA sources, the then government intended to relocate only a part of the shanties in 
Torrington. Therefore, the other shanty communities are still living in Torrington.  
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යා ැරිඩ ජයා වා ස සවව්යධය පධිඩා රමෂ ෙතදහත් වීමෙන්ත �යා ත්ෙඩ වය නිසා  එි  ස්මේ්ඡාා  සහැත් 
ඳව දු්යවා වී තිමේ   
 
ැළු. පදයර සනඳන්තධමයන්ත ඳාය ඩා ප්රජා වට හා නිකා යඩ ූ  මශවැා ාය ැණුමකණු හඳුයා  ැතනීෙට 
මය හතකි වුවක ඔවුන්ත පත්ර 54 වත්මත්ීම ැතවති සිනතිය යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු ප�ය වී ඇත්  
මෙි  ප�ය වීෙ මඩමරි  ඳාැෑ මහේතුවක් මාස මඳ මහ  ිමට හඳුයා  ැතණුමණ් නිවා ස සවකී්ය  ජීවය 
රටා ව ෙඟින්ත ඇති මඩු ණු ත්නිුදශැාවා කයයි  එක් ැදවචිඩු වකු ිමසින්ත මැන්තවා  දුන්ත ආඩා රයට 
ඔවුන්ත 54 වත්මත් ජීවත් ූ  පවධිමෂීම නිමවස්වා ගු ා ත්ෙඩ ා වය සහ ස්ව ා ිමඩ ආැකා  ඇඋකා  ජා 
ැතලීන  හා  ඳතඳුණු මැ දු ප්රව්ය සියුතමකයා ටෙ ිමය  නිවා ස සවකී්ය ය තුළ ඔවුන්තම  යව ජීිමත්ය මෙෙ 
මැ දු ප්රව්ය ඉවත් මඩ ට ීම ඇති ඳතිමන්ත සමූහයක් මාස ඒඩරා ය  වීමන පවවයත්ා ව මය කතමන්ත  ඔවුන්ත 
ව්යත්ො යමෂ ු.හු  මකය ප්රව්ය ප්රජා වක් මාස ත්නිව ිමසඳා  ැතනීෙට පීනු  රජමෂ මහ  යා ැරිඩ 
ජයා වා ස සවව්යධය පධිඩා රිමෂ ෙතදහත් වීෙ පවවය වය ප්රව්ය මේ  මෙවතනි ෙතදහත් වීෙඩ පවවයත්ා ව 
ප්රජා  සිනතියඩ මිි  වීෙ ඳා ධා  ඩරවය ත්රෙටෙ කු ණු මාස එෙ වතසියන්ත පත්ර ප්රචලිත් පකහසකි  
උකා හර යක් මාස යා ැරිඩ ජයා වා ස සවව්යධය පධිඩා රිය ෙඟින්ත ස්ාා ැයය ඩළ ස්වා ධිැත්ය 
ඩළෙ ා ඩර  සිනතිය ිළි ටුවීෙ සනඳන්තධමයන්තක මකවය පදයම්ය වතසියන්ත ිමු ශධ වී ඇත්  එවතනි 
සිනතියක් ෙඟින්ත ඩා න්තදු වීන සි ත් යා ැශධතිය, “ළඟා  ිමය මය හතකි” ිමදුලි මීටර, සහ පිළරිසිදු 
වටිළටා ව වතනි ත්ො ම  ප්රව්ය ිමසඳා  ැත් හතකි වු  ඇත්තයි ඔවුන්ත පත්ර ිමව්වා සයක් මය ෙතත්  නිවා ස 
සවකී්ය යට ැදවචියට ැතින  ු.ල් පවස්ාා මේීමෙ සෑෙ ැවුාක්ෙ ය ත්තු ඩටයුතු සඳහා  ු   45,000ක් 
මැවා  ඇත්  යු.ත් මෙෙ ු.කා කිසිෙ ය ත්තු ඩටයුත්ත්ක් සඳහා  මය කා  මය ැතනීෙ සනඳන්තධමයන්ත 
ැදවචිඩු වන්ත පත්ර ඇත්මත් පප්රසා කයකි  ය ත්තු ඩටයුතු සඳහා  ු.කල් නිසි ැරිද මයකවීෙ සඳහා  
කිසියන ්රෙයක් මය ෙතති වීෙ ැතය ඔවුහු මච කයා  ඩළහ  ප්රජා  සිනතියඩ ිළි ටු වීෙ හරහා  මෙවතනි 
‘නියෙ ැශධතියක්’ ස්ාා ැයය ඩර ැත් හතකිය යන්තය ිළිබඳඳව මෙෙ වතසියන්ත පත්ර ිමව්වා සයක් 
මය ෙතත්  මැ දු ප්රා  ධයය පව ා ිමත්ය සනඳන්තධමයන්ත ඔවුන්ත ප්රජා  යා යඩයින්ත නිරන්තත්මයන්තෙ සතඩ 
කිීමෙ මීට මහේතුවයි  රජමෂ ෙතදහත් වීෙක් සි ත්ව මහ  රි ත්ව ප්රජා  සවිමධා යයක් ිළි ටුවා  ැතනීෙ 
පදධ්යයෙත් වීෙ මඩමරි  එෙ මහේතුවක ඳාැා යි   
 
සිවහුදර ැදවචිඩු වන්තම  ැතරණි වා සභූිනවා සි ස යුැමෂීම, ිමමවේණමයන්තෙ 54 වත්මත් සිට ැතිනණි 
ිළරිස පත්ර, ප්රජා  සිනති සඳහා  ඩා න්තත්ා  සහ ා ගීත්වය ඉහා ෙඨාටෙඩ තිබී ඇත්  යු.ත් ඔවුහු පක වය ිමට 
පඩ්යෙයය වී ඇත්මත් මඳ මහ  දුරටෙ නිවා ස සවකී්ය මෂ වසය පමයකුත් වතසියන්තම  මච කයා  
ඉවසිය මය හතකි නිසා ය  ප්රජා මවන්ත ාතණදණු ආධා ර ප්රො  වත් මය ූ  පවස්ාා වාීම මෙෙ ඩා න්තත්ා මව  
ත්ෙ ුදශැලිඩ ධයය  ා ිමත්ා  ඩරිනන්ත සවස්ඩෘතිඩ සන්තක්යවය සවිමධා යය මඩ ට තිමේ  යු.ත් 
පවසා යමෂීම ප්රජා මේ ආධා ර ු.කල් පව ා ිමත්ා  ඩළා යතයි මෙෙ ඩා න්තත්ා වන්ත ිමමේචයයට ාක් වී ඇත්  
මන නිසා  ඔවුහු ත්ව දුරටත් ප් රජා  ඩටයුතු සඳහා  යා යඩත්වය ාඳා  ීමෙට ෙතලි මවති  ඔවුන්ත කක්වය 
ආඩා රයට පතීත්මෂීම ප්රජා  ඩටයුතුවාීම යා යඩත්වය කතරූ වතඩිි  ස ප්රජා  සා ෙජිඩමය  ත්ො  මය වය 
මවයත් යා යඩයින්තම  යතඟීෙ මය රිස්සති  ත්වත් පකහසක් ූ මෂ ඩා න්තත්ා  යා යිඩා වන්තට දගින්ත දැටෙ 
වත  ඩරමැය යා ෙ ඳා ධා  ඩමළේ ඩා න්තත්ා වන්තෙ ඳවයි  මඩමසේ මවත්ත් සුළු ෙඨාටමන ප්රජා  ඩටයුතුවාීම, 
එයන වටිළටා ව ිළරිසිදුව ත්ඳා  ැතනීෙ වතනි ඩටයුතුවාීම මෙෙ ස්ත්රි යා යිඩා වන්ත ත්වෙත් සිය කා යඩත්වය 
ාඳා  මකයි   
 

“පිළ සිනතිමෂ ඳතහතමැය වත  ඩළා   ඒත් ිනනිස්සු මන මැවල්වා මවය හතෙ ප්රව්මයඩටෙ පිළට ඳනින්තය 
ැටන්ත ැත්ත්ා   පිළ වත  ඩරයවට ඉස්සර ි ටුද යා යඩමය  ඩතෙති වුමණ් යෑ  කතන්ත මෙ යය හරි සවිමධා යය 
ඩරන්තය එයා ාා  ෙහන්තසි වතඩියි  එයා ා ඩරය ඩා මල් එයා ාා  ිනනිස්සුන්තම  සල්ලි මහ රඩන ඩරන්තය ඇති  
ඒ නිසා  ත්ෙයි පිළත් ඒඩෙ ඩළා  කියාා  කියන්තමන්ත  ඒඩ නිසා  ත්ෙයි පිළ හුඟක් මකමයක් මැ දු වත වලින්ත 
පයින්ත වුමණ් ” (ඩා න්තත්ා වන්ත සෙඟ මය ු.ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව) 
 
“54 වත්මත් ි ටුද ඩා මල් ු.ස්ලින ැෑණු ළෙමයක් ි  සය පමප් ප්රව්ය ැතය මහ යා ඳාුද  එයා  හුඟක් වත  
ඩළා   එයා  ඔක්මඩ ෙ මහ යාා  ඳාාා  පමප් ප්රව්ය ිමසඳාා  දුන්තයා   එයා  පිළ ඔක්මඩ ොා ව මැ දු 
වත වාට ඇකාා  පරමැය සහ ා ගී ඩරව ැත්ත්ා   එයා  ඒ වත  මෙමහත් ඩරන්තය හතදුවා   ඒත් මෙමහේ ඉන්තය 
මෙ  මය  ඒ ළෙයට ඒඩ ඩරන්තය දුන්තමය යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“ෙව 54 වත්මත් ඉන්තය ඩා මල් වම  කතන්ත මැ දු වත වාට යන්තමය යෑ  ඇසනු.  ැීමක්ණඩ: ඇයි ඒ?) 
මෙත්ය ඉන්තමන්ත ඔක්මඩ ෙ එත්ය ි ටුද පයෙ මයමවයි. මවය ැළා ත්වලින්ත ආුද පයත් ඉන්තයවා . එයා ාා  
හරියට මශවල් ඳාා මැ මර ත්තු මවයවා   එයා ාා  පවුු දු උත්සමේඩට සල්ලි දුන්තමය ත් එයා ාා  ු.ළු 
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ැවුාටෙ ත්ෑගි ඳාා මැ මර ත්තු මවයවා   කන්තසතාක් දුන්තමය ත් එයා ාමැ ැවුල්වාට වතඩිමයන්ත 
ඳාා මැ මර ත්තු මවයවා  ” (ැතරණි ප්රජා  යා යිඩා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“ැෑණු එක්ඩ වත  ඩරන්තය පො ු යි  පිළ ැෑණු කිි ැ මකමයක් ි  සයා  එඩතු මවාා  මැ දු වත  කිි ැයක් 
ඩළා   ඒති ැහුගිය පවුු දු උත්සමවන්ත ැස්මසේ පිළ එයා ාා  එක්ඩ ඩත්ා  ඩරන්තමයවත් යෑ  ඒ උත්සමවන්ත 
ැස්මසේ පිළ කිසිමකයක් මය ඩරන්තය තීර ය ඩළා   ැෑණු පත්ර කිසිෙ සෙඟියක් යෑ  ිළරිින එක්ඩ ඕය 
මකයක් ඩරන්තය ුදළුවන්ත  ැෑණු එක්ඩ පො ු යි ” (ැතරණි ප්රජා  යා යිඩා වක්, ැළු. පදයර) 
 

ස්වා ධිැත්ය සිනතිය යතවත් ිළි ටු වීෙත් සෙඟ මකවය පදයම්ය ඩා න්තත්ා වන්ත ිමධිෙත් ආඩා රමයන්ත ප්රජා  
ඩටයුතුවාට සහ ා ගී වී ඇත්  එෙ ප්රජා  සිනතිමෂ යව නිාධා ීම ෙුලල්ා පූ්ය  වවමයන්තෙ 
ඩා න්තත්ා වන්තමැන්ත සතඳුනාත් එඩකි  මෙය එක්ත්රා  දුරඩට පහනඳයකි    
 

“ඔක්මඩ ොා  ැෑණු  මී සෙ තිේමඳ සිකුරා කා වඩ  එකා  වත  කවසක්මය, ඉතිව හුඟක් ිළරිින පය ි  සමය යෑ  
ෙ සෙට ගිය හුඟක් පය ැෑණු  මඩමහ ෙත් ඉතිව හතෙමශටෙ ඉස්සරි න්ත ඉන්තමන්ත ැෑණු ත්ෙයි  ිළරිිනත් එයවා , 
එත් වත ක් ඩරන්තමය ැෑණු ත්ෙයි ” (ඩා න්තත්ා වන්ත සෙඟ මය ු.ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව, මකවය පදයර) 

 
යව නිාධා ීම ෙණ් ාමෂ ැත්වීෙත් සෙඟ මකවය පදයම්ය වතසිමය  ධයා ත්ෙඩ මවයසක් 
ඳාා මැ මර ත්තුමවන්ත සි සති  ප්රජා ව සෙඟ සහ ප්රජා ව මවු මවන්ත ඩටයුතු කිීමමනීම ඇති වය ැතටළු 
ිළිබඳකව යව යා යඩත්වය සෙඟ සා ඩ්ඡාා  කිීමෙට ත්වෙ ඉක්ෙන්ත වතඩිය  ඒ පවසාා මේ ැතවති එඩෙ 
ඉල්ලීෙ ූ මෂ ප්රජා  වා ාා වඩ පවවයත්ා වයි  ැළු. පදයම්ය වතසිමය  මන ඩටයුත්ත්ට ඳා ධා  ඩළහ  පදයර 
මකමක් වතසියන්ත පත්ර සෙඟියක් මය ෙතති වීෙ ඇැසුව සා ඩ්ඡාා  මඩම්ය  ප්රජා  යා යඩයින්තම  
ඩා ්යයක්ණෙත්ා ව මඩමරි  ඳාැා ය ආඩා රය මැමන්ත   
 
සා ො ජිඩයන්ත හට පඩු මැ ිබයට  ය ාඳා  මකය ඩා න්තත්ා  සවිමධා යයක්ක ැළු. පදයම්ය තිමේ  මෙය 
ැළු. පදයර තුළ ිළ සටා  තිබූ ක මෙි  සා ො ජිඩත්වය වයා ත්ු.ල්මල් ඕයෑෙ පයකුට ාඳා  ැත් හතකිය  
මෙෙ  ය ඩා න්තත්ා වන්තට තිබූ ො සිඩ/දකනිඩ මූාය ප්යණදකවාීම ු   500ක් ත්රන පඩු ු.කාක් වුවක ාඳා  
ැත් හතකි පස්වතසිල්ාක් ිමය  සනු.  සා ඩ්ඡාා වාට සහ ා ගී ූ  සෑෙ ඩා න්තත්ා වක් ැා මහේෙ මෙෙ  ය 
්රෙය ිළිබඳඳව සඳහන්ත ඩළහ  එය එෙ  ය ්රෙමෂ ජය්රියත්වය ත්හවුු ඩරය සා ධඩයකි   
 
සිවහුදර මකවය පදයම්ය ෙර ා ධා ර සිනතියක්ක ිමය  මෙෙ සිනතිය එි  සා ො ජිඩයින්තම  ැවුල්වා 
ෙර යක් සිදු ූ  ිමට මූාය ආධා ර ැෙ ක් මය ව හඨා සහ මඩ ඩි වතනි  ා ණ් ක ාඳා  මකිනන්ත 
සහමය ැය කතක්වීය  ත්වක එෙ සිනතිමෂ සා ො ජිඩයින්ත ශ්රෙමයන්තක ෙර ය සිදු ූ  මැකරට සහා ය 
කක්වති  මඩමසේ මවත්ත් ැළු. පදයම්ය මෙවතනි ෙර ා ධා ර සිනතියක් මය ෙතති වීෙ සිවහුදරය තුළත් 
ැළු. පදයර තුළත්  ඒඩා ඳශධත්ා ව ිළිබඳඳ ැතටළු ඉස්ෙතු ඩරයි ඇසා ඩ්ඡාා ව ැසුවට    
 

“පිළට ු.ාීමෙ සිනතියක් තිණද ා   එයා ාා  රණ්ේ මවාා  සිනති ඩතන්තසල් වු ා   පමප් ැර  ත්තය යන පිළ 
ෙර ා ධා ර සිනතියක් තිණද ා   මෙමහේ ඒ මෙ ඩවත් යෑ  එයා ාා  කතන්ත සිනතියක් ැටන්ත ැත්ත්ත් රණ්ඩු මවාා  
ඩතන්තසල් ඩර ැන්තයවා   කිසිෙ සෙඟියක් යෑ  මෙ ඩක මෙමහේ ඉන්තය පය එඩා ට එඩා  පදුරන්තමන්ත යෑ  එමහෙ 
පදුරන්තමන්ත යතති වු ා ෙ සෙඟියක් පති ඩරන්තය ඳෑ.” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර). 

 
5.2 මශවැා ාය සහ ා ගීත්වය: 
 
යතවත් ැදවචි ඩරූ වන්ත ඔවුන්තම  මශවැා ාය සහ ා ගීත්වය නිසා  ඩතපී මැමයන්තමන්ත යතත්  මකවය 
පදයම්ය වතසියන්ත ත්ෙ ැතටළු සඳහා  සථ්ිර ිමසදුන මස යා  ැතනීෙ සඳහා  ිමිමධ මශවැා ායඥයින්ත හු. 
වීෙට උත්සා හ මැය ඇත්  යතවත් ැදවචි ඩරවීෙට මැර ඔවුහු ඳාවත් මශවැා ායඥයින්ත සෙඟ 
සනඳන්තධත්ා  ැවත්වා  ඇත්  යු.ත් යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු එෙ සනඳන්තධත්ා  මිඳී මැ ස් ඇත්  
ඩ ඩරය ාක මැ මර න්තදු නිසා  මශවැා ායඥයින්ත ිළිබඳඳ ිමව්වා සය යතති වී යා ෙ, සා මූි ඩත්වයට 
ඳා ධා  ඩරවය ත්නිුදශැාවා ීම ජීවය රටා ව සහ ැතරණි වා සභූිනවාීම පත්දුටු මැ දු ප්රව්ය ඇජා ැතලීන, 
ඩා න්තදු වය ජා යා, ඳාමයන්ත ැන්තයා  කතමීමන ත්්යජයය  ත්ව දුරටත් මය ෙතති වීෙ මෙෙ ත්ත්වයට 
මහේතු වී ඇත්  ඔවුයට පතීත්මෂ ැතවති මැ දු ප්රව්ය ප්රජා මේ සහමය ැමයන්ත මඳ මහ  දුරටෙ ිමසඳා  ැත් 
හතකි ිමය  උකා හර යක් මාස ජා ැතලීෙඩීම එකිමයඩා ට උැඩා ර ඩර ැත් හතකි ිමය  එමහත්, 
ඔවුන්තම  වත්ෙන්ත මැ දු ප්රව්ය ිමසකා ැතනීෙ සඳහා  ප්රජා වට ව ා  රජමෂ ෙතදහත් වීෙ පවවය මේ  මැ දු 
පවවයත්ා  සඳහා  සමූහයක් මාස ඒඩරා ය  වීෙ මඩමරි  ඇති උයන්තදුවට ව ා  මශවැා ායඥයින්ත 
ිළිබඳඳව ඇති පිමව්වා සය සහ ත්නිුදශැාවා ීම ජීවය රටා ව වතනි ඩු ණු ඳාැෑන ඩරය ඳව 
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ැවුාටෙ ත්ෑගි ඳාා මැ මර ත්තු මවයවා   කන්තසතාක් දුන්තමය ත් එයා ාමැ ැවුල්වාට වතඩිමයන්ත 
ඳාා මැ මර ත්තු මවයවා  ” (ැතරණි ප්රජා  යා යිඩා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“ැෑණු එක්ඩ වත  ඩරන්තය පො ු යි  පිළ ැෑණු කිි ැ මකමයක් ි  සයා  එඩතු මවාා  මැ දු වත  කිි ැයක් 
ඩළා   ඒති ැහුගිය පවුු දු උත්සමවන්ත ැස්මසේ පිළ එයා ාා  එක්ඩ ඩත්ා  ඩරන්තමයවත් යෑ  ඒ උත්සමවන්ත 
ැස්මසේ පිළ කිසිමකයක් මය ඩරන්තය තීර ය ඩළා   ැෑණු පත්ර කිසිෙ සෙඟියක් යෑ  ිළරිින එක්ඩ ඕය 
මකයක් ඩරන්තය ුදළුවන්ත  ැෑණු එක්ඩ පො ු යි ” (ැතරණි ප්රජා  යා යිඩා වක්, ැළු. පදයර) 
 

ස්වා ධිැත්ය සිනතිය යතවත් ිළි ටු වීෙත් සෙඟ මකවය පදයම්ය ඩා න්තත්ා වන්ත ිමධිෙත් ආඩා රමයන්ත ප්රජා  
ඩටයුතුවාට සහ ා ගී වී ඇත්  එෙ ප්රජා  සිනතිමෂ යව නිාධා ීම ෙුලල්ා පූ්ය  වවමයන්තෙ 
ඩා න්තත්ා වන්තමැන්ත සතඳුනාත් එඩකි  මෙය එක්ත්රා  දුරඩට පහනඳයකි    
 

“ඔක්මඩ ොා  ැෑණු  මී සෙ තිේමඳ සිකුරා කා වඩ  එකා  වත  කවසක්මය, ඉතිව හුඟක් ිළරිින පය ි  සමය යෑ  
ෙ සෙට ගිය හුඟක් පය ැෑණු  මඩමහ ෙත් ඉතිව හතෙමශටෙ ඉස්සරි න්ත ඉන්තමන්ත ැෑණු ත්ෙයි  ිළරිිනත් එයවා , 
එත් වත ක් ඩරන්තමය ැෑණු ත්ෙයි ” (ඩා න්තත්ා වන්ත සෙඟ මය ු.ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව, මකවය පදයර) 

 
යව නිාධා ීම ෙණ් ාමෂ ැත්වීෙත් සෙඟ මකවය පදයම්ය වතසිමය  ධයා ත්ෙඩ මවයසක් 
ඳාා මැ මර ත්තුමවන්ත සි සති  ප්රජා ව සෙඟ සහ ප්රජා ව මවු මවන්ත ඩටයුතු කිීමමනීම ඇති වය ැතටළු 
ිළිබඳකව යව යා යඩත්වය සෙඟ සා ඩ්ඡාා  කිීමෙට ත්වෙ ඉක්ෙන්ත වතඩිය  ඒ පවසාා මේ ැතවති එඩෙ 
ඉල්ලීෙ ූ මෂ ප්රජා  වා ාා වඩ පවවයත්ා වයි  ැළු. පදයම්ය වතසිමය  මන ඩටයුත්ත්ට ඳා ධා  ඩළහ  පදයර 
මකමක් වතසියන්ත පත්ර සෙඟියක් මය ෙතති වීෙ ඇැසුව සා ඩ්ඡාා  මඩම්ය  ප්රජා  යා යඩයින්තම  
ඩා ්යයක්ණෙත්ා ව මඩමරි  ඳාැා ය ආඩා රය මැමන්ත   
 
සා ො ජිඩයන්ත හට පඩු මැ ිබයට  ය ාඳා  මකය ඩා න්තත්ා  සවිමධා යයක්ක ැළු. පදයම්ය තිමේ  මෙය 
ැළු. පදයර තුළ ිළ සටා  තිබූ ක මෙි  සා ො ජිඩත්වය වයා ත්ු.ල්මල් ඕයෑෙ පයකුට ාඳා  ැත් හතකිය  
මෙෙ  ය ඩා න්තත්ා වන්තට තිබූ ො සිඩ/දකනිඩ මූාය ප්යණදකවාීම ු   500ක් ත්රන පඩු ු.කාක් වුවක ාඳා  
ැත් හතකි පස්වතසිල්ාක් ිමය  සනු.  සා ඩ්ඡාා වාට සහ ා ගී ූ  සෑෙ ඩා න්තත්ා වක් ැා මහේෙ මෙෙ  ය 
්රෙය ිළිබඳඳව සඳහන්ත ඩළහ  එය එෙ  ය ්රෙමෂ ජය්රියත්වය ත්හවුු ඩරය සා ධඩයකි   
 
සිවහුදර මකවය පදයම්ය ෙර ා ධා ර සිනතියක්ක ිමය  මෙෙ සිනතිය එි  සා ො ජිඩයින්තම  ැවුල්වා 
ෙර යක් සිදු ූ  ිමට මූාය ආධා ර ැෙ ක් මය ව හඨා සහ මඩ ඩි වතනි  ා ණ් ක ාඳා  මකිනන්ත 
සහමය ැය කතක්වීය  ත්වක එෙ සිනතිමෂ සා ො ජිඩයින්ත ශ්රෙමයන්තක ෙර ය සිදු ූ  මැකරට සහා ය 
කක්වති  මඩමසේ මවත්ත් ැළු. පදයම්ය මෙවතනි ෙර ා ධා ර සිනතියක් මය ෙතති වීෙ සිවහුදරය තුළත් 
ැළු. පදයර තුළත්  ඒඩා ඳශධත්ා ව ිළිබඳඳ ැතටළු ඉස්ෙතු ඩරයි ඇසා ඩ්ඡාා ව ැසුවට    
 

“පිළට ු.ාීමෙ සිනතියක් තිණද ා   එයා ාා  රණ්ේ මවාා  සිනති ඩතන්තසල් වු ා   පමප් ැර  ත්තය යන පිළ 
ෙර ා ධා ර සිනතියක් තිණද ා   මෙමහේ ඒ මෙ ඩවත් යෑ  එයා ාා  කතන්ත සිනතියක් ැටන්ත ැත්ත්ත් රණ්ඩු මවාා  
ඩතන්තසල් ඩර ැන්තයවා   කිසිෙ සෙඟියක් යෑ  මෙ ඩක මෙමහේ ඉන්තය පය එඩා ට එඩා  පදුරන්තමන්ත යෑ  එමහෙ 
පදුරන්තමන්ත යතති වු ා ෙ සෙඟියක් පති ඩරන්තය ඳෑ.” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර). 

 
5.2 මශවැා ාය සහ ා ගීත්වය: 
 
යතවත් ැදවචි ඩරූ වන්ත ඔවුන්තම  මශවැා ාය සහ ා ගීත්වය නිසා  ඩතපී මැමයන්තමන්ත යතත්  මකවය 
පදයම්ය වතසියන්ත ත්ෙ ැතටළු සඳහා  සථ්ිර ිමසදුන මස යා  ැතනීෙ සඳහා  ිමිමධ මශවැා ායඥයින්ත හු. 
වීෙට උත්සා හ මැය ඇත්  යතවත් ැදවචි ඩරවීෙට මැර ඔවුහු ඳාවත් මශවැා ායඥයින්ත සෙඟ 
සනඳන්තධත්ා  ැවත්වා  ඇත්  යු.ත් යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු එෙ සනඳන්තධත්ා  මිඳී මැ ස් ඇත්  
ඩ ඩරය ාක මැ මර න්තදු නිසා  මශවැා ායඥයින්ත ිළිබඳඳ ිමව්වා සය යතති වී යා ෙ, සා මූි ඩත්වයට 
ඳා ධා  ඩරවය ත්නිුදශැාවා ීම ජීවය රටා ව සහ ැතරණි වා සභූිනවාීම පත්දුටු මැ දු ප්රව්ය ඇජා ැතලීන, 
ඩා න්තදු වය ජා යා, ඳාමයන්ත ැන්තයා  කතමීමන ත්්යජයය  ත්ව දුරටත් මය ෙතති වීෙ මෙෙ ත්ත්වයට 
මහේතු වී ඇත්  ඔවුයට පතීත්මෂ ැතවති මැ දු ප්රව්ය ප්රජා මේ සහමය ැමයන්ත මඳ මහ  දුරටෙ ිමසඳා  ැත් 
හතකි ිමය  උකා හර යක් මාස ජා ැතලීෙඩීම එකිමයඩා ට උැඩා ර ඩර ැත් හතකි ිමය  එමහත්, 
ඔවුන්තම  වත්ෙන්ත මැ දු ප්රව්ය ිමසකා ැතනීෙ සඳහා  ප්රජා වට ව ා  රජමෂ ෙතදහත් වීෙ පවවය මේ  මැ දු 
පවවයත්ා  සඳහා  සමූහයක් මාස ඒඩරා ය  වීෙ මඩමරි  ඇති උයන්තදුවට ව ා  මශවැා ායඥයින්ත 
ිළිබඳඳව ඇති පිමව්වා සය සහ ත්නිුදශැාවා ීම ජීවය රටා ව වතනි ඩු ණු ඳාැෑන ඩරය ඳව 
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මැමයන්තයට තිමේ  එමසේෙ ඔවුන්තම  වත්ෙන්ත ැතටළුවලින්ත පී ා  ිමඳින්තමන්ත ප්රජා මේ ඇත්තන මඩ ටස ්
ැෙණි  උතුරා  යය පැිමත්ර ජාය, පයවසරමයන්ත ඇතුළුවන්තයන්ත සහ පස ය වචය යය ැතටළුවලින්ත 
ව ා ත්ෙ පී ා  ිමඳින්තමන්ත ැහා ො ාමෂ වතසියන්තය  ඉහළ ෙහාවා වතසියන්තට තිබූ ැතටළු ූ මෂ මරද 
මවලීෙට, පවෙවැායයඩට, උත්සවයඩට මහ  සුරත්ල් සතුන්ත ඇති කිීමෙට ඉ ඩ  මය ෙතති වීෙයි  
ඔවුන්ත ු.හු  දුන්ත මැ දු ැතටළුවා මෙෙ ‘මඳදුණු ස්ව ා වය’ එෙ ැතටළු ිමසඳා  ැතනීමෙි  ාා  ඔවුන්ත 
සා මූි ඩ ූ  ආඩා රය මඩමරි  ඳාැෑමේය   
 
සිවහුදරය තුළ ජන්තක වයා ැා රවාට සහ ා ගී වය සහ ඒ තුිබන්ත ුදශැලිඩ වරප්රසා ක පමප්ක්ණා  ඩරය 
මශවැා ාය ැක්ණ නිමය ජිත්මය  සි සයහ  සිවහුදර වතසියන්ත මඳ මහ  දුරටෙ ත්ෙ මශවැා ාය 
සහ ා ගීත්වය ජන්තකය ප්රඩා ව කිීමෙට ැෙ ක් ීනො  ඩර සි සයහ  මෙෙ වතසියන්ත ඉකි ට ත්ො ට යන යන  
වා සි ඇත්තන ැා ්යලිමනන්තතු ෙන්තත්රිවු  සෙඟ සනඳන්තධත්ා  ැතවතත්ූ හ  සුිමමවේණමයන්තෙ ැා ්යලිමනන්තතුව 
තුළ මඩ ළඹ දස්�ක්ඩය නිමය ජයය ඩරය ෙන්තත්රිවු  ිමිමධ මශවැා ාය ඩටයුතු සඳහා  
සිවහුදරවා ීනන්ත ඒඩරා ය  ඩර ැතනීෙට උත්සා හ කරා  ඇත්   
 
ත්ෙ ජීවය මඩ න්තමශසි දයුණු ඩර ැතනීෙ සඳහා  මශවැා ායඥයින්තමැන්ත ාඳ හතකි සහා ය ිළිබඳඳව 
මජයණ්ස සිවහුදරවතසියන්ත පත්ර වතඩි ිමව්වා සයක් තිණදණි   
 

“සෙහර ෙන්තත්රිවු  ත්ෙන්තම  සල්ලිවලින්ත පිළට උකේ ඩරයවා   එයා ාා  පමප් ැා රට මඩ න්තක්රිඨා කා ාා  ත්ා ර කා ා 
දුන්තයා   එත් ඉතිව මන ලීක් මවය කුණු වතුර ැයිප්ැ … සෙහර ිමට ඒඩ එයා ාට ිමසඳන්තය ඳතරිව ඇති  ඩා ටවත් ඒ 
ැතය උයන්තදුවක් යෑ වම   පිළට ඉතිව එයා ා හකා මකයඩල් ත්වත් ඳාා  ඉන්තයත් ඳෑ  ඒඩ ෙහ ජරා වක්, ිමණබීජයි 
ෙතස්මස යි මඳ  මවයවා   ඒ නිසා  පිළෙ ෙු ස්සයකුට මැවාා  ඒඩ සුශක ඩර ැන්තයවා   (සනු.  ැීමක්ණඩ: 
ාන්තමකන්ත ැස්මසත් ෙන්තත්රිාා  මන ැතත්මත් එයවා ක?) පමැ  ඔේ එයා ාා  ඔක්මඩෙ එයවා   ෙළ මැවල්වා එයවා   
ාන්තමකට ිමත්රක් මයමවයි ” (ඩා න්තත්ා වන්ත සෙඟ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව) 
 

එමහත්, මශවැා ායඥයන්ත ිළිබඳඳ මෙෙ පකහස ප්රජා මේ ත්ු   මඩ ටස් පත්ර මය වීය  යතඟී එය 
මශවැා ායඥයන්ත ිළිබඳඳව රා ජය නිාධා ීම 1 ැහත් පකහස ැළ ඩමළේය   
 

“ෙට ඩා ව හරි මය වුන්ත ැා ්යගිමනන්තතුවට යවන්තය ඕය වු ා   ෙව එඩ මඩ ල්මාක්ව යතේවා , යතතියන මෙයා ාට 
කිසිෙ උයන්තදුවක් යෑ මශවැා ාමන්ත ැතය  එයා ාට ඕමය ඩා ට හරි ඩමේ ගිි ල්ා ඳතඨා එඩක් මඳ ායක් ාඳා  
ැන්තය ිමත්රයි  මන ැරිසරය තුළ ඇත්ත්ටෙ වක්තිෙත් මශවැා ාය යා යඩත්වයක් මැ   යතමැන්තමය යෑ    
ත්ු  මය  මශවැා ායයට සනඳන්තධ මවන්තය ඩතෙති යෑ  කන්තයවක එයා ාා  මඩ යි මවාා වටක මශවැා ායයට 
සනඳන්තධ මවන්තමය කියාා ? මශවැා ාය රැිබයඩට ගිමය ත් ඳත් ැතඩඨා එඩක් හරි ු ිළයල් 100ක් හරි මකයවා  
කිේමව ත්  ඒවට ැතයමැය යයවා   මෙ ඩක ඒ වම  වත වාට කතයටෙත් යා යඩමයක් ඉන්තයවා   ඉතිව එයා ාට 
ඩරන්තය තිමයන්තමය එයා  වමඨා එඩතු මවය එඩ ිමත්රයි ” (රජය නිාධා ීම 1, මඩ ළඹ 8)  
 
“යෑ, ත්ු  මය  මශවැා ායය ැතය උයන්තදුවක් යෑ  ඩවුු  හරි මජ ේ එඩක් මකන්තයන ඩේමව ත් මන ළෙයි 
යයවා   මකය මශවල් ැන්තය පය හුඟක් ඉන්තයවා   සෙහු  මජ ේවාට යන්තමය යෑ  ඒ වම  ළෙයින්තට ැක්ණයක් 
යෑ  එයා ාා  ඕමය මඩමයක්ම  ැස්මසන්ත ගිි ව කියය ිමදහට ඩරා ඉන්තයවා   කතන්ත හුඟක් පය මශවැා ායඥමය  
ැස්මසේ යන්තමන්ත මැයක් ැන්තය ි ත්ා මැය ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

මශවැා ාය සහ ා ගීත්වය සහ යා යඩත්වය ැතය මෙවතනි පකහස් මඳ මහ  මකයා  පත්ර තිණදණි. 
ත්ු  යින්ත ිළරිසක් ැක්ණ මශවැා ායය සහ මශවැා ායඥයින්ත ිළිබඳඳ ත්ෙ පප්රසා කය මෙමසේ ප්රඩා ව 
ඩළහ   
 

“පිළ මශවැා ාමන්ත ඩළා   කතන්ත යෑ  ඇසනු.  ැීමක්ණඩ: ඇයි?) මශවැා ායඥමය  පමැන්ත වත  ැන්තයව ිමත්රයි. 
පිළට කිසි මකයක් ාතමඳන්තමය යෑ  පිළව ැා ිම්ඡචි ඩරයවා  ිමත්රයි  ෙව කියන්තමන්ත යෑ ෙට ිමත්රක් වා සි ාතමඳන්තය 
ඕමය කියාා   ඒත් පිළ 10 මකමයක් වත  ඩරා  යන එඩමඩමයක්ටවත් මජ ේ එඩක් ාතමඳන්තය ඕමය  පමැන්ත 
උකිම ඉල්ාය මඩ ට යන මැ  ක් මශවල් මැ මර න්තදු මවයවා   ඒත් පන්තතිෙට කිසිමකයක් ාතමඳන්තමන්ත යෑ   ” 
(ිළරිින ළෙයි සෙඟ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ) 
 

පයා ැත්මෂීම ඇමශවැා ාය  යා යඩත්වයට යතඟී සි සය හතකි මෙෙ ත්ු   ිළරිස පත්ර 
මශවැා ායඥයින්ත ිළිබඳඳව ැවත්යා  පඩු ිමව්වා සය ස�ය මශවැා ායය මඩමරි  ඔවුන්තම  උයන්තදුව 
දු්යවා වීෙ මඩමරි  ඳාැා ය සා ධඩයකි  ප්රජා  සවිමධා යවා සා ්යාඩ �යා ඩා රිත්වය මඩමරි  
මශවැා ාය සනඳන්තධත්ා  වතකැත් වය ඳතිමන්ත මශවැා ායය ිළිබඳඳව ත්ු  යින්ත පත්ර ඇති පඩු 
ිමව්වා සයක සා ්යාඩ ප්රජා  සවිමධා යවා ඇති වීෙ මඩමරි  සෘ ා ත්ෙඩව ඳාැා යවා  ිමය හතකිය   
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මශවැා ාය ැක්ණ මඩමරි  ඇති ැක්ණැා තීත්ව ප්රජා මේ දයුණුව උමකසා  දයත් ඩර ඇති ඇත්තන ප්රජා  
වත සටහන්තවා සා ්යාඩත්වය මඩමරි ක ඳාැා ය ඳව මැමන්ත  මන ප්රජා ව මඳ මහ  දුරට X මශවැා ාය 
ැක්ණයට ි ත් ැක්ණැා තී ිළරිසක් ඳවට ිළිබැතනීෙක් ඇත්  මෙෙ මශවැා ාය සවස්ඩෘතිය නිසා  වරක් 
ප්රජා මේ කු වන්තට ඉව්රීසි ඉැතන්තවීෙ සඳහා  හඳුන්තවා  දුන්ත වයා ැෘතියකින්ත නිසි ප්රතිලාය ාඳා  ැත් 
මය හතකි ූ  පවස්ාා වක් ිළිබඳඳව රා ජය නිාධා ීම 1 ිමස්ත්ර ඩමළේය    
 

“ෙට ඕමය වු ා  ABC ැා සමල් කු වන්ත මවු මවන්ත වත සටහයක් ඩරන්තය X ෙහත්ා ම  පු ග්රහමයන්ත   ඒ 
වයා ත්ු.ල්මල් කු වන්තට මය ිනමල් ඉවග්රිසි උැන්තයය වත සටහයක්  යු.ත් ිමදුහමල් ිමදුැල්ැතිතුො  කිේවා  ත්ො  
මනඩට පු ෙතතිය මකන්තමන්ත Y ෙහත්ා  එවතනි වත සටහයඩට එඩඟ යන ිමත්රයි කියාා  ” (රා ජය නිාධා ීම 1, 
මඩ ළඹ 8)  

 
ඩා න්තත්ා වන්තම  මශවැා ාය සහ ා ගීත්වයක ප්රජා මේ මසසු ිළරිස පත්ර ැතවති මශවැා ාය සහ ා ගීත්ව 
රටා වට සො ය ිමය  ඔවුහු ත්ෙන්ත ඩතෙති මශවැා ාය ැක්ණයඩට සහමය ැය කතක්වුවක ඒ ස�ය 
මශවැා ායයක් ිළිබඳඳ උයන්තදුවකින්ත මය මේ   

 
“හමෙ ෙ කන්තයව පිළ X ඇැක්ණය  කියාා . සෙහර මවාා වට පිළට ැා මර යයමඩ ට ිමි ළු ඩරයවා  “ඔන්තය ……. 
එයව” කියාා   එ්ඡචරයි  රණ්ඩු ඩරන්තමන්ත යෑ  පමප් ැවුමල් 11 මකමයක් ි  සය  11 මකයා ෙ ඳතන්තමක X ඩඨා සය  
පිළ ඒ ඩා මා ඉකාෙ X ත්ෙයි. සෙහර මශවැා ායඥමය  එයා ාම  සමැ ට්යස්ාත් එක්ඩ ැක්මණ ො ු  ඩළා   
එත් පිළ ඩවකා වත් යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

ඉහත් උකෘත්ය ෙඟින්ත මෙෙ ප්රජා මේ සා ො ජිඩයින්ත ිමසින්ත භුක්ති ිමඳිය මශවැා ාය නිකහස ිළිබඳඳවක 
කියමේ   
 
ිනනිසුන්ත ඳාමෂ සි සය ැක්ණය ිමසින්ත ාඳා  මකය වරප්රසා ක  පයා ැත්මෂීම එෙ ැක්ණයට ත්ෙ සහා ය ාඳා  
දය යුතුෙය යය ඳාැෑෙකින්ත මත් රව භුක්ති ිමඳිය ඳවක් මැමන්ත  ෙධයෙ ැෙයා ැෙය ෙණ් ාමෂ 
මසේවය ඩරිනන්ත සි සයීම මශවැා යා ැලිැතනීෙක් නිසා  රැකියා  පි ින ූ  පමයක් පක එෙ ැක්ණය ිමසින්තෙ 
සැයා  ීම ඇති නිමවසඩ වා සය ඩරයි  ඔහුට පු ව රජයට ත්ො ට ි ින මශ මය ීම සිටීෙට මය හතකි ිමය  
ෙන්තක එවඩට ත්ො  ජීවත් ූ  වත්මත් සෑෙ පමයකුටෙ සිවහුදරමයන්ත නිවසක් ාඳා  මකශීම රජයට ත්ො ට 
ැෙ ක් එමසේ නිවසන්ත ාඳා  මය ීම සිටීෙට මය හතකි ූ  ඳව ඔහුම  පකහසයි  එඩෙ රජය ිමසින්ත මෙෙ 
ුදශැායා ට නිවසක් ාඳා  දුන්තයක රැකියා වක් කිීමෙට ඔහුට ඇති පයිතිය පහුරා  තිබීෙ උැහා සා ත්ෙඩය  
මෙෙ ඩත්ා මේ ඇති මෙෙ මය ැතාපීන ත්වදුරටත් ැ මේවයය කිීමෙ පවවය වුවක එි  මශවැා ානිඩ 
සවමේීම ඳව නිසා  පකා ා ුදශැායා  ිමසින්ත සැයය ාක මත් රතුු වාට ීනො  වීෙට සිදු ිමය  මෙෙ 
ුදශැායින්ත ත්වෙත් ත්ො ම  ැතරණි මශවැා ය ෙත් කරා  සි සිනන්ත වා සය ඩරන්තමන්ත ිමු ශධ ැා ක්ෂිඩ 
රජයක් ිමසින්ත ාඳා  දුන්ත නිවසඩයි  මෙෙ ප්රජා ව තුළ ිනනිසුන්ත භුක්ති ිමඳිය මශවැා ාය නිකහස ිළිබඳඳව 
ිනන්ත මහිබ මේ   
 

“මන ැළා මත් හුඟක් පය X ඇැක්ණමෂ  ඩඨා සය. ාන්තමක කවසට මෙයා ාා  ත්ො ට පවවය මශ මහිනට ඩරයවා   
සෙහු  කතන්ත ඉන්තය ජයා ධිැතිතුො ට සාඩන්තයත් ැටන්ත පරව  මන වම  මැයක් ත්ෙන්තටෙ මැ   යඟා  ැන්තය 
ඳතරි පය මනවට ඩතෙති  ඒ නිසා  ජයා ධිැතිතුො ට ප්රසවවා  ඩරය පය ඉන්තයවා   ඒත් හතෙකා ෙ දයන්තමන්ත X. ෙට 
ි මත්න්තමන්ත ිනනිස්සු ත්ො ම  මශවැා ාමය ැතය ු.කුත් කියන්තමන්ත යෑ  ටට ැස්මසේ එයා ා මවාා ව ආවෙ ගිි ව 
Xට ාන්තමක මකයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර)  
 
“ෙව යව ඩවකා වක් ෙම  ැක්මණ මවයස් ඩරන්තමය යෑ  ෙෙ ත්ා ෙත් ෙම  ත්ා ත්ත්මැ ඩා ා වම ෙයි  පිළට 
ඉන්තමය එඩ ත්ා ත්ත්යි, එඩ පනෙයි, එඩ ආැෙයි  මශවැා ාමයත් ඒ වම  ත්ෙයි  ෙව යව ඩවකා වත් මවයස් 
මවන්තමය යෑ, ඒඩ ෙම  ප්රතිැත්තිය  ෙව කන්තමන්ත යෑ පනිත් පය ැතය ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

සිවහුදරවා ීනන්ත භුක්ති ිමඳිය මෙෙ මශවැා ාය නිකහස ත්වත් මඳ මහ  මකයා  ිමසින්ත මහිබ ඩළ 
ඩු  කි  ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය සෙමෂීම ාන්තකයක් ැතවතියක කිසිදු මශවැා ාය ප්රචණ් ත්වයක් 
කතඩ ැත් මය හතකි ිමය        
 
6 ප්රජාරද  මාජ ජීවිතය 
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මශවැා ාය ැක්ණ මඩමරි  ඇති ැක්ණැා තීත්ව ප්රජා මේ දයුණුව උමකසා  දයත් ඩර ඇති ඇත්තන ප්රජා  
වත සටහන්තවා සා ්යාඩත්වය මඩමරි ක ඳාැා ය ඳව මැමන්ත  මන ප්රජා ව මඳ මහ  දුරට X මශවැා ාය 
ැක්ණයට ි ත් ැක්ණැා තී ිළරිසක් ඳවට ිළිබැතනීෙක් ඇත්  මෙෙ මශවැා ාය සවස්ඩෘතිය නිසා  වරක් 
ප්රජා මේ කු වන්තට ඉව්රීසි ඉැතන්තවීෙ සඳහා  හඳුන්තවා  දුන්ත වයා ැෘතියකින්ත නිසි ප්රතිලාය ාඳා  ැත් 
මය හතකි ූ  පවස්ාා වක් ිළිබඳඳව රා ජය නිාධා ීම 1 ිමස්ත්ර ඩමළේය    
 

“ෙට ඕමය වු ා  ABC ැා සමල් කු වන්ත මවු මවන්ත වත සටහයක් ඩරන්තය X ෙහත්ා ම  පු ග්රහමයන්ත   ඒ 
වයා ත්ු.ල්මල් කු වන්තට මය ිනමල් ඉවග්රිසි උැන්තයය වත සටහයක්  යු.ත් ිමදුහමල් ිමදුැල්ැතිතුො  කිේවා  ත්ො  
මනඩට පු ෙතතිය මකන්තමන්ත Y ෙහත්ා  එවතනි වත සටහයඩට එඩඟ යන ිමත්රයි කියාා  ” (රා ජය නිාධා ීම 1, 
මඩ ළඹ 8)  

 
ඩා න්තත්ා වන්තම  මශවැා ාය සහ ා ගීත්වයක ප්රජා මේ මසසු ිළරිස පත්ර ැතවති මශවැා ාය සහ ා ගීත්ව 
රටා වට සො ය ිමය  ඔවුහු ත්ෙන්ත ඩතෙති මශවැා ාය ැක්ණයඩට සහමය ැය කතක්වුවක ඒ ස�ය 
මශවැා ායයක් ිළිබඳඳ උයන්තදුවකින්ත මය මේ   

 
“හමෙ ෙ කන්තයව පිළ X ඇැක්ණය  කියාා . සෙහර මවාා වට පිළට ැා මර යයමඩ ට ිමි ළු ඩරයවා  “ඔන්තය ……. 
එයව” කියාා   එ්ඡචරයි  රණ්ඩු ඩරන්තමන්ත යෑ  පමප් ැවුමල් 11 මකමයක් ි  සය  11 මකයා ෙ ඳතන්තමක X ඩඨා සය  
පිළ ඒ ඩා මා ඉකාෙ X ත්ෙයි. සෙහර මශවැා ායඥමය  එයා ාම  සමැ ට්යස්ාත් එක්ඩ ැක්මණ ො ු  ඩළා   
එත් පිළ ඩවකා වත් යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

ඉහත් උකෘත්ය ෙඟින්ත මෙෙ ප්රජා මේ සා ො ජිඩයින්ත ිමසින්ත භුක්ති ිමඳිය මශවැා ාය නිකහස ිළිබඳඳවක 
කියමේ   
 
ිනනිසුන්ත ඳාමෂ සි සය ැක්ණය ිමසින්ත ාඳා  මකය වරප්රසා ක  පයා ැත්මෂීම එෙ ැක්ණයට ත්ෙ සහා ය ාඳා  
දය යුතුෙය යය ඳාැෑෙකින්ත මත් රව භුක්ති ිමඳිය ඳවක් මැමන්ත  ෙධයෙ ැෙයා ැෙය ෙණ් ාමෂ 
මසේවය ඩරිනන්ත සි සයීම මශවැා යා ැලිැතනීෙක් නිසා  රැකියා  පි ින ූ  පමයක් පක එෙ ැක්ණය ිමසින්තෙ 
සැයා  ීම ඇති නිමවසඩ වා සය ඩරයි  ඔහුට පු ව රජයට ත්ො ට ි ින මශ මය ීම සිටීෙට මය හතකි ිමය  
ෙන්තක එවඩට ත්ො  ජීවත් ූ  වත්මත් සෑෙ පමයකුටෙ සිවහුදරමයන්ත නිවසක් ාඳා  මකශීම රජයට ත්ො ට 
ැෙ ක් එමසේ නිවසන්ත ාඳා  මය ීම සිටීෙට මය හතකි ූ  ඳව ඔහුම  පකහසයි  එඩෙ රජය ිමසින්ත මෙෙ 
ුදශැායා ට නිවසක් ාඳා  දුන්තයක රැකියා වක් කිීමෙට ඔහුට ඇති පයිතිය පහුරා  තිබීෙ උැහා සා ත්ෙඩය  
මෙෙ ඩත්ා මේ ඇති මෙෙ මය ැතාපීන ත්වදුරටත් ැ මේවයය කිීමෙ පවවය වුවක එි  මශවැා ානිඩ 
සවමේීම ඳව නිසා  පකා ා ුදශැායා  ිමසින්ත සැයය ාක මත් රතුු වාට ීනො  වීෙට සිදු ිමය  මෙෙ 
ුදශැායින්ත ත්වෙත් ත්ො ම  ැතරණි මශවැා ය ෙත් කරා  සි සිනන්ත වා සය ඩරන්තමන්ත ිමු ශධ ැා ක්ෂිඩ 
රජයක් ිමසින්ත ාඳා  දුන්ත නිවසඩයි  මෙෙ ප්රජා ව තුළ ිනනිසුන්ත භුක්ති ිමඳිය මශවැා ාය නිකහස ිළිබඳඳව 
ිනන්ත මහිබ මේ   
 

“මන ැළා මත් හුඟක් පය X ඇැක්ණමෂ  ඩඨා සය. ාන්තමක කවසට මෙයා ාා  ත්ො ට පවවය මශ මහිනට ඩරයවා   
සෙහු  කතන්ත ඉන්තය ජයා ධිැතිතුො ට සාඩන්තයත් ැටන්ත පරව  මන වම  මැයක් ත්ෙන්තටෙ මැ   යඟා  ැන්තය 
ඳතරි පය මනවට ඩතෙති  ඒ නිසා  ජයා ධිැතිතුො ට ප්රසවවා  ඩරය පය ඉන්තයවා   ඒත් හතෙකා ෙ දයන්තමන්ත X. ෙට 
ි මත්න්තමන්ත ිනනිස්සු ත්ො ම  මශවැා ාමය ැතය ු.කුත් කියන්තමන්ත යෑ  ටට ැස්මසේ එයා ා මවාා ව ආවෙ ගිි ව 
Xට ාන්තමක මකයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර)  
 
“ෙව යව ඩවකා වක් ෙම  ැක්මණ මවයස් ඩරන්තමය යෑ  ෙෙ ත්ා ෙත් ෙම  ත්ා ත්ත්මැ ඩා ා වම ෙයි  පිළට 
ඉන්තමය එඩ ත්ා ත්ත්යි, එඩ පනෙයි, එඩ ආැෙයි  මශවැා ාමයත් ඒ වම  ත්ෙයි  ෙව යව ඩවකා වත් මවයස් 
මවන්තමය යෑ, ඒඩ ෙම  ප්රතිැත්තිය  ෙව කන්තමන්ත යෑ පනිත් පය ැතය ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

සිවහුදරවා ීනන්ත භුක්ති ිමඳිය මෙෙ මශවැා ාය නිකහස ත්වත් මඳ මහ  මකයා  ිමසින්ත මහිබ ඩළ 
ඩු  කි  ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය සෙමෂීම ාන්තකයක් ැතවතියක කිසිදු මශවැා ාය ප්රචණ් ත්වයක් 
කතඩ ැත් මය හතකි ිමය        
 
6 ප්රජාරද  මාජ ජීවිතය 
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සිවහුදර වතසියන්ත ිමසින්ත පත්ිමඳිය සො ජ ජීිමත්ය ඔවුන්ත ු.ඩුක්කුවා ීනන්ත මාස පත්දුටු ජීිමත්යට ව ා  
හා ත්ැසින්තෙ මවයස් එඩකි  එෙ මවයසට ප්රධා ය වවමයන්තෙ ඳාැා  ඇත්මත් ඔවුන්තම  වත්ෙන්ත නිවස 
ව ා  සථ්ිර මැ  යතඟිල්ාක් වීෙ සහ එෙඟින්ත ජයයය ඩර ඇති ත්නි ුදශැාවා ීම ජිවය රටා වයි   
 
6.1  මාජ ජීවිතරව  ්වභාවය 
 
සිවහුදර ැළු. පදයම්ය ැදවචි ඩර ූ  ිළරිසට සිදු වී ඇත්මත් නිවස ො ු  වීෙක් ැෙ ක් වුවක මකවය 
පදයම්ය පයට නිවස මෙන්තෙ ප්රමශවයක පුතත් පත්කතකීෙකි  ැළු. පදයම්ය ැදවචිඩු වන්ත ිනන්ත මැරත් 
වා සය ඩමළේ වයා ත්ු.ල්මල්ෙ නිසා  ඔවුන්තම  ැදවචිය මවයස් වී මය ෙතත්  ඒ නිසා  ඔවුන්තම  සො ජ 
පත්කතකීන ඔවුන්තම  ැතරණි පත්කතකීනවාට ව ා  මඳ මහ  මසයින්ත මවයස් මය මේ  එමහත්, මකවය 
පදයම්ය වතසියන්ත කතන්ත ැදවචි වී සි සන්තමන්ත පුතත්ෙ ප්රමශවයඩය  මන නිසා  මෙ වුන්තම  සො ජ පත්කතකීන 
යන හා ත්ැසින්තෙ මවයස් ඳව ඔවුන්තම  ෙත්යයි  වයා ත්ු.ල්ා යය ප්රමශවයට ි ින සෘ ා ත්ෙඩ සො ජ 
ිළිබැතනීෙ ැළු. පදයම්ය වතසියන්තට ුදු දු වුවක මකවය පදයම්ය වතසියන්තට එය ු හුු  පත්කතකීෙකි  
ෙන්තක මකවය පදයම්ය වතසියන්ත මට රින්තටයය වතනි ඉහා සො ජ ිළිබැතනීෙක් සි ත් ප්රමශවයකින්ත 
ැතිනණි ිළරිසක් නිසා ය   
 
සිවහුදර ැදවචිඩු වන්ත සියුත මකයා ම  පකහස ූ මෂ ඔවුන්ත ු.ඩුක්කු නිවා සවා වා සය ඩළ ඩා ායට 
ව ා  කතන්ත ත්නිුදශැාවා ීම ජීවය රටා වඩට හුු  වී ඇති ඳවයි  ඔවුන්තම  ැතරණි වා සභූිනවාීම ‘ත්ෙ 
ප්රමශවයට’ ඇතුළු වන්තමන්ත ඩවුු න්තක යන්තය ිළිබඳඳව ැා ායය ඩමළේ ඔවුන්ත ිමසින්තෙය  එයන 
පයවසරමයන්ත ඇතුළුවන්තයන්ත ඩා ු ණිඩව මහ  ප්රචණ් ය ලීව ඳතහතර කිීමෙට ඔවුන්තට ඳාය තිබී ඇත්  
මන නිසා  ත්ෙ පසල්වතසි ඩාා ැයට ඇතුළු ූ මෂ සෑෙ ිමටෙ කන්තය කියය පය ැෙ කි (4.1 මඩ ටස 
ඳාන්තය). ත්වක කිසිවකු මහ  පයවසරමයන්ත ඇතුළු වුවමහ ත් එවතන්තයකු එාවා  කතමීෙ සඳහා  ු.ළු 
පසල්වතසි ඩණ් ා යෙෙ සහා ය කක්වය ඳවට ඔවුන්තට ිමව්වා සයක් තිබී ඇත්  යු.ත් මෙෙ යව වා සභූිනය 
තුළට ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත පව ා ිමත්ය සඳහා  ඇතුළු වය ිමවා ා ප්රො  යඩ පයවසරමයන්ත 
ඇතුළුවන්තයන්ත හු.මේ මෙ වුන්ත පසර  ූ හ  ඔවුන්ත සිය ැතරණි වා සභූිනමෂීම මන සඳහා  මය කා  ැත් 
පිමධිෙත් ්රෙ මෙි ීම මය කා  ැතනීෙටක ඔවුන්ත ෙතලි ූ මෂ එවතනි ්රෙ සඳහා  ප්රජා මේ සහමය ැය 
ාතමේයතයි ිමව්වා සයක් ඔවුන්ත තුළ මය ූ  ඳතිමනි   
 

“පමප් මැවල් ඩ ුද මවාා මේ පිළට හුඟා ක් ඩරකරවාට ු.හු  මකන්තය සිදු වු ා   කතන්ත ඒවා  වත ක් යෑ  පිළ 
කතු ත් ඉන්තමන්ත ප්රව්ය මැ  ඩ  එඩ එඩ ිනනිස්සු මෙත්ය කා මැය මනඩ ෙහ ඩරකරයක් ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. 
පදයර) 
 
“මෙමහට ආවට ැස්මසේ පිළ වමඨා ඉන්තය පයත් එක්ඩ ආශ්රයක් යෑ. එයා ා එයා ාම  ම  ඇතුමළ ෙව ෙම  ම  
ඇතුමළ  ැා මරද හනඳවුයා ෙ ි යා  මවයවා   එ්ඡචරයි  54 වත්මත්ද ෙටත් ම  ඇතුමළ ටතප් එඩ තිණද ා   මැ දු 
ටතප් එඩ තිණදම ත් පමප් ම  ඉස්සරහ  ඉතිව ිනනිස්සු යා න්තය ආවෙ පිළත් එත්යට ගිි ව  සඩක් ඩත්ා  ඩරඩර 
ඉන්තයවා   පිළට ඒඩ මෙමහ යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“පිළ ඒ කවස්වා නිකහමසේ ි  සයා   පිළ මැයින්ත එිබයට ගියා ෙ පිළට ිනනිස්සු හනඳ මවයවා , පිළ කන්තයවා  ඩවුක ඒ 
කියාා   යු.ත් කතන්ත පිළ කන්තමය යතති ිනනිස්සු ෙහ මැ  යි  පමප් පනොත් මෙමහේ ඉැදාා  මෙමහේ හතදුණු පය  ඒ 
නිසා  පිළ ැමන ි ටුද හතමෙ ෙ පදුරයවා   කතන්ත මෙමහ රණ්ඩු වතඩියි පඳුයන්තමය යතති පය වතඩි නිසා  ” 
(ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“පිළ ත්ා ෙත් සෙඟිමයන්ත ඉන්තයවා   පිළට මඩ මහේද හරි ඩවුු හරි හනඳ වුම  ත් පිළ ඩත්ා  ඩරයවා   ඉස්සර පමප් 
මැවල් නිඩන ායින්ත මැවල් වම , ඒ නිසා  නිත්රෙ ිනනිස්සු කතක්ඩා , හනඳ වු ා   පිළ නිත්රෙ පනික් පයම  
මැවල්වා ගියා   ඒත් මනවා  ත්ඨාටු මැවල්  පිළ පනිත් පය එක්ඩ ඩත්ා  ඩරන්තමය ැඩිමැළ ඳි යමඩ ට ිමත්රයි ” 
(ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“වතුවා යා යා ප්රඩා ර ප්රව්ය තියයවා   ඉ  ෙදඩෙ නිසා  ිනනිස්සුන්තට මරද වතාක් ඳතක ැන්තය ඳෑ  මෙමහේ ඒ වම  
ප්රව්ය යෑ  උ  ත්ඨාටුවා ඉන්තය පයට වුයත් රැක් තියා මැය ලියන්තය ුදළුවන්ත  ිනනිස්සු එඩතු මවන්තමය පවුු දු 
උත්සව වම  මවාා වට  පමයක් මවාා වට හතමෙ ෙ රස්සා වට යයවා  ටට ැස්මසේ ැවුමා පයත් එක්ඩ ම  
ඇතුළට මවාා  ඉන්තයවා   මනඩ ත්ෙයි ඉතිව ෆ්ාතඨා ජීිමමත් ” (ුදු ණයකු, මකවය පදයර 2) 
 
“54 වත්මත් ි  සමය හරිෙ ිමමවේණ ිනනිස්සු ඩඨා සයක්  ඩා ට හරි පසා ධා ර යක් වුමයත් මා ක් වුමය ත් හතමෙ ෙ 
ඒ මැකරට එඩතු මවයවා   ෙර යක් වුමය ත් ිනනිස්සු ඕමය මශඩට එයවා   ෙට ි මත්යව ඒ වම  ිනනිස්සුන්තට 
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මන වම  මැවල් යතතුව එයා ාා  ි ටුද ත්තයෙ වතඩි ැහසුඩන හකා දුන්තය යන මහ ඳයි කියාා   එමහෙ වු ා  යන 
සෙඟිය ආරක්ණා  මවන්තය තිණද ා  ” (ුදු ණමයක්, ැළු. පදයර) 

 
ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයමෂීම සනු.  සා ඩ්ඡාා වට ාක් ූ  සියුත මකයා  මෙෙ ැරිසරය තුළ ජීවත් වීෙ සහ 
කු වන්ත හකා ව ා  ැතනීෙ ිළිබඳඳව සිය ඩ ැා ටුව ප්රඩා ව ඩළහ  ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත පව ා ිමත්ය, 
පස ය වචය, සුළු මස රඩන සහ රණ්ඩු ඔවුන්ත ිමසින්ත ඉස්ෙතු ඩළ ප්රව්ය ිමය  සිවහුදර වතසියන්තට පු ව 
ත්ෙ ප්රමශවය තුළ මෙෙ ැතටළු ඇති ඩරන්තමන්ත සිවහුදර වතසියන්ත මය ව පයවසරමයන්ත සිවහුදරට ඇතුළු 
ූ  පය ිමසිනි  ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත පව ා ිමත්ා  ඩරන්තයන්ත සිය ක්ණණිඩ ු.කල් පවවයත්ා  සුදරා  ැතනීෙ 
සඳහා  මරද වතල්වලින්ත මරදක ඇරූැ සටහය 9 ඳාන්තය , මැවල්වා මක රඩ  ැාවා  තිමඳය 
මසමරප්ුදක, යවත්ා  තිමඳය මෙ ට්ය සයිඩල් සහ ත්රි මර ක රාවා මර කක ැා ිළසික මස රඩන ඩළහ  
මෙමසේ පයවසරමයන්ත ඇතුළුවන්තයන්ත සිවහුදරමෂ මත් රා ැත් ස්ාා යවා ඇඑයන මසවය සි ත් ිමවෘත් 
ත්තන්තවා  ඒඩරා ය  මවිනන්ත ෙත්ද්රවය  ා ිමත්ය, උස් හඩින්ත ඩෑ ැතීනෙ, පස ය වචය කීෙ, සිවහුදර 
වතසියන්ත සෙඟ වා කයට ැතටලීෙ වතනි ඩරකරඩා ීම ච්යයා වන්ති  නියුත හ  මඳ මහ  ිමට මෙෙ වා ක කිීමන 
ඇති වන්තමන්ත ඔවුන්තම  ඩරකරඩා ීම �යා වන්තට සිවහුදරවා ීනන්ත ිමු ශධ ූ  ිමටයි  මෙවතනි ඩරකරඩා ීම 
ුදශැායන්තට එමරි ව ත්ො ට මැ ලීසිමෂ ආරක්ණා ව ාඳා  ැත් හතකියතයි කිසිදු ිමව්වා සයක් 
සිවහුදරවා ීනන්ත පත්ර මය වීය  මැ ලීසියට රමැ ්යතු කිීමෙට ත්රන ‘එඩිත්ර’ ූ  ුදශැායකු ිළිබඳඳව 
මැ ලීසිය ිමසින්ත යතවත් මෙෙ ඩරකරඩා ීම ිළරිසට කතු න ීමෙ නිසා  ඔවුන්ත පතින්ත කු ණු මාස ැහර 
ඩෑෙට ාක් ව පවසා යමෂීම සිවහුදරය පත්හතර කො  යා ෙට සිදු ූ  ුදශැායකු ිළිබඳඳව මකවය පදයම්යීම 
පසන්තයට ාතණදණි  මෙි  ප්රතිලායක් මාස, මඳ මහ  ැවුල් සිය නිවස සඳහා  ඔප්ුදවක් ත්ො ට ාතමඳය 
තුු  මෙෙ ඩරකර නිහඬව ඉවසා  සිටීෙට තීර ය ඩර තිමේ  ඔවුන්තම  ඳාා මැ මර ත්තුව වන්තමන්ත 
ඔප්ුදව ාතණදණු ැසු මෙෙ නිවස ිමකු ා  කො  ව ා  යහැත් ැරිසරයකින්ත නිවසක් ිනාීම ැතනීෙයි  මන 
වය ිමටත් ඇත්තනහු ත්ෙ නිමවස් කුලියට ීම ත්ො ක කුලී නිවසක් මස යා  මැය මැ ස් මවයත් ස්ාා යවා 
ැකවචි වී සි සති   
 

“මෙමහ ජීවත් මවන්තය පො ු යි. ඒ නිසා  සෙහු  ත්ෙන්තමැ ම  කුලියට ීමාා  එයා ාත් කුලී මැවල්වාට ගිි ව 
තියයවා . සෙහු  මන ම  ු  7-8000ඩට ීමාා  එයා ාා  ු  10-15000 කුලී මැවා  මැය ඉන්තයවා  ” (ස්වා ධිැත්ය 
සිනතිමෂ ැසුගිය ස ා ැතිතුො , මකවය පදයර) 
 
“යා මහට පහන්තමය යතති ිනනිස්සු ඉන්තමය  පිළට ඔප්ුද ීමුද ැෙන්ත මනවා  ිමකු ාා  මෙත්නින්ත යන්තය ත්ෙයි පිළට 
ඕමය ” (ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 

 
“මන මැවල් පිළ ි ටුද මැවල්වාට ව ා  හුඟක් මහ ඳයි. ප්රව්මය මන වටා ිළටා ව ත්ෙයි  කු ා  ළෙයි හකන්තය පො ු  
ැරිසරයඩ ත්ෙයි පිළට ජීවත් මවන්තය මවාා  තිමයන්තමය  ළෙමයක් මැයින්ත එිබයට යවන්තය ඳෑ  නිත්රෙ රණ්ඩු  
හතෙමවමල්ෙ මැ ුත ඩඩු උස්සමැය දුවයවා   මනවා  54 වත්මත් තිණදමණ් යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“පිළ පවුු දු 23ක් මට රින්තටන්තවා ි  සයා   කිසිෙ ප්රව්යයක් තිේමඳ යෑ  එයා ාා  පිළට ීමුද මැවල්වා ප්රව්යයක් 
යෑ  ඒත් වටා ිළටා ව යන ැන්තය මකයක් යෑ  යවගි මැන්තයා පක්ඩ දුන්තය වම  ීනන්ත එඩක් ත්ෙයි උමන්ත  
ඩඳමාන්ත ලිැට වතටු  වම  වත ක් ත්ෙයි උමන්ත  මෙමහේ ළෙයි හකන්තය ඳෑ  ෙව ෙම  ළෙයි මෙහා ට ම න්තමන්ත 
ත්ා ත්ත්ා  මෙමහේ ඉන්තය නිසා   යතත්යන ෙව මෙමහේ එන්තයවත් ඩතෙති යෑ  ෙට ෙම  ළෙය මර යල් එඩට කා ැන්තය 
ඳතරි වු ා  පිළට මට රින්තටන්තවලින්ත යන්තය උය නිසා  ” (ැදවචිඩු වකුම  ුදමත්ක්, මකවය පදයර) 

 
සනු.  ැීමක්ණ යට ාක් මඩු ණු සියුත ුදශැායින්ත සහ ැවුල් රජමයන්ත ත්ො ට නිවසක් ාතබීෙ 
ිළිබඳඳව ැසුූ මෂ සතු සනි  පදයර මකමක්ෙ වතසියන්ත ත්ො ට ි ින වී තිබූ සො ජ ජීිමත්ය ිළිබඳඳව ැළ 
ඩමළේ ඩ ැා ටුවකි  වයා ත්ු.ල්ා යතෙතති ප්රමශවය ිළිබඳඳව ව ා ත්ෙ ෙතසිිමලි යතඟුමේ මකවය පදයම්ය 
වතසියන්තය  ඒ ඔවුන්ත ෙයා  සො ජ ිළිබැතනීෙක් ඇති ප්රමශවයඩ සිට මැයතවුත් මෙි  ැදවචි ඩර 
ූ  ඳතිමනි     
 

“මට රින්තටන්තවා ඉන්තය මඩ ට ිනනිස්සු පිළව කන්තයවා . පිළ ඩා මැ ඩවුක කියාා  එයා ාා  කන්තයවා   මෙමහේ 
මැ ලිසිය පිළට කිසිෙ ැු සු වක් යෑ  එයා ාා  ිනනිස්සුන්තට ඩත්ා  ඩරන්තමන්ත “මෙමහ එයවා  ැරයා ” කියාා   
(ුදු ණමයක්, මකවය පදයර)  

 
වයා ත්ු.ල්ා යය යෙ හා  ඳතඳුු  සො ජ වයවැා ්යා මඳ මහ ය  ටට මහේතුව එි  ිළි  ස ු.ඩුක්කු ජයා වා ස 
සහ ඒවා ම  ඇත්තන වතසියයම  පැැා මී ජීවය රටා වයි  මට රින්තටයය සනඳන්තධමයන්ත මෙවතනි 
වයවැා ්යා යතතුවා  ැෙ ක් මය ව එය වයා ත්ු.ල්ාට ව ා  ැහසුඩන සි ත් ප්රමශවයකි  ප්රධා ය මැමළේ 
රජමෂ ැා සල් කිි ැයක්, ජා තිඩ රූැවා ි නි සහ ගුවන්ත ිමදුලි සවස්ාා , ත්ා යා ැති ඩා ්යයා ා, මර හල් සහ 
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මන වම  මැවල් යතතුව එයා ාා  ි ටුද ත්තයෙ වතඩි ැහසුඩන හකා දුන්තය යන මහ ඳයි කියාා   එමහෙ වු ා  යන 
සෙඟිය ආරක්ණා  මවන්තය තිණද ා  ” (ුදු ණමයක්, ැළු. පදයර) 

 
ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයමෂීම සනු.  සා ඩ්ඡාා වට ාක් ූ  සියුත මකයා  මෙෙ ැරිසරය තුළ ජීවත් වීෙ සහ 
කු වන්ත හකා ව ා  ැතනීෙ ිළිබඳඳව සිය ඩ ැා ටුව ප්රඩා ව ඩළහ  ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත පව ා ිමත්ය, 
පස ය වචය, සුළු මස රඩන සහ රණ්ඩු ඔවුන්ත ිමසින්ත ඉස්ෙතු ඩළ ප්රව්ය ිමය  සිවහුදර වතසියන්තට පු ව 
ත්ෙ ප්රමශවය තුළ මෙෙ ැතටළු ඇති ඩරන්තමන්ත සිවහුදර වතසියන්ත මය ව පයවසරමයන්ත සිවහුදරට ඇතුළු 
ූ  පය ිමසිනි  ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත පව ා ිමත්ා  ඩරන්තයන්ත සිය ක්ණණිඩ ු.කල් පවවයත්ා  සුදරා  ැතනීෙ 
සඳහා  මරද වතල්වලින්ත මරදක ඇරූැ සටහය 9 ඳාන්තය , මැවල්වා මක රඩ  ැාවා  තිමඳය 
මසමරප්ුදක, යවත්ා  තිමඳය මෙ ට්ය සයිඩල් සහ ත්රි මර ක රාවා මර කක ැා ිළසික මස රඩන ඩළහ  
මෙමසේ පයවසරමයන්ත ඇතුළුවන්තයන්ත සිවහුදරමෂ මත් රා ැත් ස්ාා යවා ඇඑයන මසවය සි ත් ිමවෘත් 
ත්තන්තවා  ඒඩරා ය  මවිනන්ත ෙත්ද්රවය  ා ිමත්ය, උස් හඩින්ත ඩෑ ැතීනෙ, පස ය වචය කීෙ, සිවහුදර 
වතසියන්ත සෙඟ වා කයට ැතටලීෙ වතනි ඩරකරඩා ීම ච්යයා වන්ති  නියුත හ  මඳ මහ  ිමට මෙෙ වා ක කිීමන 
ඇති වන්තමන්ත ඔවුන්තම  ඩරකරඩා ීම �යා වන්තට සිවහුදරවා ීනන්ත ිමු ශධ ූ  ිමටයි  මෙවතනි ඩරකරඩා ීම 
ුදශැායන්තට එමරි ව ත්ො ට මැ ලීසිමෂ ආරක්ණා ව ාඳා  ැත් හතකියතයි කිසිදු ිමව්වා සයක් 
සිවහුදරවා ීනන්ත පත්ර මය වීය  මැ ලීසියට රමැ ්යතු කිීමෙට ත්රන ‘එඩිත්ර’ ූ  ුදශැායකු ිළිබඳඳව 
මැ ලීසිය ිමසින්ත යතවත් මෙෙ ඩරකරඩා ීම ිළරිසට කතු න ීමෙ නිසා  ඔවුන්ත පතින්ත කු ණු මාස ැහර 
ඩෑෙට ාක් ව පවසා යමෂීම සිවහුදරය පත්හතර කො  යා ෙට සිදු ූ  ුදශැායකු ිළිබඳඳව මකවය පදයම්යීම 
පසන්තයට ාතණදණි  මෙි  ප්රතිලායක් මාස, මඳ මහ  ැවුල් සිය නිවස සඳහා  ඔප්ුදවක් ත්ො ට ාතමඳය 
තුු  මෙෙ ඩරකර නිහඬව ඉවසා  සිටීෙට තීර ය ඩර තිමේ  ඔවුන්තම  ඳාා මැ මර ත්තුව වන්තමන්ත 
ඔප්ුදව ාතණදණු ැසු මෙෙ නිවස ිමකු ා  කො  ව ා  යහැත් ැරිසරයකින්ත නිවසක් ිනාීම ැතනීෙයි  මන 
වය ිමටත් ඇත්තනහු ත්ෙ නිමවස් කුලියට ීම ත්ො ක කුලී නිවසක් මස යා  මැය මැ ස් මවයත් ස්ාා යවා 
ැකවචි වී සි සති   
 

“මෙමහ ජීවත් මවන්තය පො ු යි. ඒ නිසා  සෙහු  ත්ෙන්තමැ ම  කුලියට ීමාා  එයා ාත් කුලී මැවල්වාට ගිි ව 
තියයවා . සෙහු  මන ම  ු  7-8000ඩට ීමාා  එයා ාා  ු  10-15000 කුලී මැවා  මැය ඉන්තයවා  ” (ස්වා ධිැත්ය 
සිනතිමෂ ැසුගිය ස ා ැතිතුො , මකවය පදයර) 
 
“යා මහට පහන්තමය යතති ිනනිස්සු ඉන්තමය  පිළට ඔප්ුද ීමුද ැෙන්ත මනවා  ිමකු ාා  මෙත්නින්ත යන්තය ත්ෙයි පිළට 
ඕමය ” (ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 

 
“මන මැවල් පිළ ි ටුද මැවල්වාට ව ා  හුඟක් මහ ඳයි. ප්රව්මය මන වටා ිළටා ව ත්ෙයි  කු ා  ළෙයි හකන්තය පො ු  
ැරිසරයඩ ත්ෙයි පිළට ජීවත් මවන්තය මවාා  තිමයන්තමය  ළෙමයක් මැයින්ත එිබයට යවන්තය ඳෑ  නිත්රෙ රණ්ඩු  
හතෙමවමල්ෙ මැ ුත ඩඩු උස්සමැය දුවයවා   මනවා  54 වත්මත් තිණදමණ් යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“පිළ පවුු දු 23ක් මට රින්තටන්තවා ි  සයා   කිසිෙ ප්රව්යයක් තිේමඳ යෑ  එයා ාා  පිළට ීමුද මැවල්වා ප්රව්යයක් 
යෑ  ඒත් වටා ිළටා ව යන ැන්තය මකයක් යෑ  යවගි මැන්තයා පක්ඩ දුන්තය වම  ීනන්ත එඩක් ත්ෙයි උමන්ත  
ඩඳමාන්ත ලිැට වතටු  වම  වත ක් ත්ෙයි උමන්ත  මෙමහේ ළෙයි හකන්තය ඳෑ  ෙව ෙම  ළෙයි මෙහා ට ම න්තමන්ත 
ත්ා ත්ත්ා  මෙමහේ ඉන්තය නිසා   යතත්යන ෙව මෙමහේ එන්තයවත් ඩතෙති යෑ  ෙට ෙම  ළෙය මර යල් එඩට කා ැන්තය 
ඳතරි වු ා  පිළට මට රින්තටන්තවලින්ත යන්තය උය නිසා  ” (ැදවචිඩු වකුම  ුදමත්ක්, මකවය පදයර) 

 
සනු.  ැීමක්ණ යට ාක් මඩු ණු සියුත ුදශැායින්ත සහ ැවුල් රජමයන්ත ත්ො ට නිවසක් ාතබීෙ 
ිළිබඳඳව ැසුූ මෂ සතු සනි  පදයර මකමක්ෙ වතසියන්ත ත්ො ට ි ින වී තිබූ සො ජ ජීිමත්ය ිළිබඳඳව ැළ 
ඩමළේ ඩ ැා ටුවකි  වයා ත්ු.ල්ා යතෙතති ප්රමශවය ිළිබඳඳව ව ා ත්ෙ ෙතසිිමලි යතඟුමේ මකවය පදයම්ය 
වතසියන්තය  ඒ ඔවුන්ත ෙයා  සො ජ ිළිබැතනීෙක් ඇති ප්රමශවයඩ සිට මැයතවුත් මෙි  ැදවචි ඩර 
ූ  ඳතිමනි     
 

“මට රින්තටන්තවා ඉන්තය මඩ ට ිනනිස්සු පිළව කන්තයවා . පිළ ඩා මැ ඩවුක කියාා  එයා ාා  කන්තයවා   මෙමහේ 
මැ ලිසිය පිළට කිසිෙ ැු සු වක් යෑ  එයා ාා  ිනනිස්සුන්තට ඩත්ා  ඩරන්තමන්ත “මෙමහ එයවා  ැරයා ” කියාා   
(ුදු ණමයක්, මකවය පදයර)  

 
වයා ත්ු.ල්ා යය යෙ හා  ඳතඳුු  සො ජ වයවැා ්යා මඳ මහ ය  ටට මහේතුව එි  ිළි  ස ු.ඩුක්කු ජයා වා ස 
සහ ඒවා ම  ඇත්තන වතසියයම  පැැා මී ජීවය රටා වයි  මට රින්තටයය සනඳන්තධමයන්ත මෙවතනි 
වයවැා ්යා යතතුවා  ැෙ ක් මය ව එය වයා ත්ු.ල්ාට ව ා  ැහසුඩන සි ත් ප්රමශවයකි  ප්රධා ය මැමළේ 
රජමෂ ැා සල් කිි ැයක්, ජා තිඩ රූැවා ි නි සහ ගුවන්ත ිමදුලි සවස්ාා , ත්ා යා ැති ඩා ්යයා ා, මර හල් සහ 
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මවයත් ප්රධා ය රා ජය ආයත්ය කිි ැයක් යය ඒවා  මට රින්තටයය පවට ිමය  ත්වක වයා ත්ු.ල්මල් ැදවචි 
ඳව කී ිමට ු.හු  ීමෙට සිදු වය සො ජ පවො යයට ැළු. පදයම්ය වතසියන්ත ුදු දු වී සිටයක මකවය 
පදයම්ය වතසියන්ත හට මෙය යව පත්කතකීෙකි  ත්ෙ කු වන්ත වයසින්ත වතම ය ිමට මෙෙ යව පත්කතකීෙට 
හුු ුදු දු වී තිණද මහ ත් ත්ත්වය මීට ව ා  යහැත් වු  ඇත්තයි ිමව්වා සය ැළ ඩරය ැදවචිඩු මව ක 
සි සති  වයා ත්ු.ල්ා පතීත්මෂීමට ව ා  කතන්ත දයුණු වී ඇත්ත් ෙත්ද්රවය ත්වෙත් ප්රවය්යක් වය ඳව රා ජය 
නිාධා ීම 1 ැතහතදලි ඩමළේය   
 

“ඉස්සර පිළ පහයව වම  කතන්ත වයා ත්ු.ල්මා ෙතරමය  යෑ  කිි ැ මකමයක් ඉන්තයවා  හතඳතයි හතවගිාා   මන ෙතර 
ඩල්ලි හමකන්තමය කුඩු මිස්යස් නිසා  ත්ෙයි  වයා ත්ු.ල්මා ඉස්සර ත්රන කුඩු යෑ ෙව ි ත්න්තමන්ත, ිමමවේණමයන්ත 
XXX ෙරා කතනෙට ැස්මස. පිළ ඉස්සර කියය ැා ත්ා මල් කතන්ත යතහත  කතන්ත හතමෙ ටෙ ඕමය ත්ෙන්තම  ැවුා 
ආරක්ණා  ඩරමැය කු වන්තට උැන්තය ැන්තය  ඉස්සර තිේඳ වයා ත්ු.ල්ා මයමවයි කතන්ත තිමයන්තමන්ත ” (රා ජය 
නිාධා ීම 1, මඩ ළඹ 8) 

 
ඉහතින්තක කක්වන්තයට මයදුණු ැරිද, යතවත් ැදවචි ඩරවීමන එක් ප්රතිලායකි ත්නි ුදශැාවා කය වයා ප්ත් 
වීෙ  එය එක් පත්කින්ත පසල්වතසියන්ත සහ ැවුල් පත්ර සනඳන්තධත්ා  දු්යවා ඩරවීෙ මඩමරි  ඳාැා  ඇත්  
පමයක් පත්ට එය ුදශැලිඩ දයුණුව සඳහා ක එෙනිසා  ීම්ය  ඩා ලීයව ප්රජා මේ දයුණුව උමකසා ක මහේතු 
ිමය හතඩ   
 

“ප්රජා වක් කියය හතඟීෙ දු්යවා මවයවා   ත්ො  ුදශැාමයක් මාස දයුණු මවන්තය ඕමය කියාා  ිනනිස්සු ි ත්න්තය 
ැටන්ත ැන්තයවා   (සනු.  ැීමක්ණඩ: මඩ මහ ෙක එමහෙ මවන්තමය?) ඉස්සර මන ිනනිස්සුන්තට හීය තිණදමණ් යෑ  
එයා ා ජීවත් මව්ඡච ැරිසරය ඒ වම  හීය මැ   යවවන්තය මහේතුවක් වුමණ් යෑ  කතන්ත හීය තිමයයවා   මෙ ඩක 
කතන්ත එයා ාමැ ජීිමත් ිළිබමවායි  වා හයයක් ැු.  ත්රි වීල් එඩක් ැු.  ු.ඩුක්කුමව ඉන්තයමඩ ට මන පකහස් ආමව 
යෑ  පකහස් එන්තය ිනනිස්සුන්තට ජීවත් මවය ැරිසරය වතකැත්    ෆ්ාතඨාවා ැදවචි මඩමරේවෙ ඒ ඒ ැවුල් පත්ර 
ත්රඟයක් ඇති මවයවා   මෙ ඩක එකිමයඩා  ත්ෙන්තමැ ජීිමමත් පනිත් පයම  ජීිමත් එක්ඩ සන්තසන්තකයය ඩරන්තය 
ැටන්ත ැන්තයවා   ‘එයා ට ුදළුවන්ත යන ඇයි ෙට ඳතරි’ කියා ි ත්න්තය ැටන්ත ැන්තයවා   මනඩ පනිවා ්යයමයන්ත දයුණු 
මවය සො ජයක්  ඔක්මඩ ෙ මන ත්රමඟ නිසා  ” (රජය නිාධා ීම 1, මඩ ළඹ 8) 
 

ත්නිුදශැාවා කය නිසා  ත්ෙ මැ දු ැතටළුවාට ිමසඳුන මසවීෙ සඳහා  සා මූි ඩව ඒඩරා ය  වීෙක ත්ො  
ප්රජා වඩට පයත්ය යය පකහස ඇපයත් ඳව ිළිබඳඳ හතඟීෙ - sense of belonging) ව්යධයය ඩර ැතනීෙක 
මෙ වුන්තට පැහසු වී ඇත්  ැළු. පදයර තුළ මෙෙ ැ්යමෂණ ය සිදු ූ  සනපූ්ය  ඩා ා ැරා සය තුළ කිසිදු 
ප්රජා  සවිමධා ය �යා ඩා රිත්වයක් ැ්යමෂණ  ඩණ් ා යෙට හඳුයා ැත් මය හතකි ිමය  ස්වා ධිැත්ය සිනතිය 
ප්රතිණ්සා ැයය කිීමෙක සා ්යාඩ ූ මෂ මකවය පදයම්ය ැෙණි ඇ5 1 මඩ ටස ඳාන්තය   ැළු. පදයම්ය 
වතසියන්තට ත්ෙ ස්වා ධිැත්ය සිනතිය ප්රතිණ්සා ැයය ඩර ැතනීෙට මය හතකි ූ මෂ එි  පවවයත්ා වය 
ිළිබඳඳය ඒඩෙතිඩ ඳවක් ැළු. පදයම්ය වතසියන්ත පත්ර මය ූ  නිසා යි  මකවය පදයම්ය වතසියන්තට 
මෙන්ත මය ව ැළු. පදයම්ය වතසියන්තට ත්ෙ මැ  යතඟිල්මල් වුහය සහ මැ  යතඟීන ඩටයුතු සිදු ඩර 
ඇති ආඩා රය ිළිබඳඳ ැතටළු ැ යා වක් ැවතී ඇ1 3 මඩ ටස ඳාන්තය   ළඟා  ිමය මය හතකි මීට්ය, 
සුළඟට ැසා මැව යය ිළයන්ත සි ත් ජා ටතවකි, උතුරා  යය පැිමත්ර ජාය, සහ වටා ිළටා ව සහ 
� ා වැ ය ිළරිසිදු ඩර ැතනීෙ වතනි ප්රව්ය ඒ පත්ර මවයි  එෙ වතසියන්තම  පකහස වන්තමන්ත රජය මහ  
ීමල් සො ැෙ ත්ො ට එෙ ප්රවය් ිමසඳා  දය යුතු ඳවයි  එමහත් රජයට ඳාැෑන ඩරිනන්ත සිය පියප්රා ය ු.දුන්ත 
ැු.ණුවා  ැතනීෙ සඳහා  මෙෙ සිනතිය සුදුසු ො ්යැයක් මාස මෙ වුහු මය සාඩති  ඔවුන්තම  තීර ය 
වන්තමන්ත පකා ා පධිඩා ීමන්ත ිමසින්ත ත්ො ම  මෙෙ වත්ෙන්ත ැතටළු ිමසඳා  දුන්ත ැසු ත්ො  ස්වා ධිැත්ය සිනතිය 
ප්රතිණ්සා ැයය ිළිබඳඳව සාඩා  ඳාය ඳවයි   
 
6.2 අයත් නව පිළිනඳ  ැඟීම 
 
වයා ත්ු.ල්මල් සො ජ ජීිමත්මෂ ස්ව ා වය, ත්නිුදශැාවා කය, සහ සිවහුදර වතසියන්ත පත්ර සො ජ ජා ාැත් 
වීෙ වතනි ඩු ණු සිවහුදර වතසියන්ත පත්ර පයත් ඳව ිළිබඳඳ හතඟීෙ මඩමරි  නිසතඩමයන්තෙ ඳාැා යි  
මෙවතනි වක්තිෙත් හතඟිෙක් ඇති වීෙ මඩමරි  සෑෙ ුදශැාමයක්ෙ/ ැෘහසා්යක්ෙ ත්ො  මෙෙ ප්රජා වට 
පයත්ය යය පකහස ව්යධයය ඩරැතනීෙ පවවය මේ  ු.ළු සිවහුදරයෙ මෙවතනි එක් හතඟීෙක් ඇති 
වයවා ට ව ා  කතන්ත සිදු වී තිමඳන්තමන්ත පදයර මකඩ සඳහා  මවය මවයෙ හතඟීන මකඩක් ව්යධයය වී 
තිබීෙයි   
 

“මේඡචර ඩල් එඩට ඉකාත් මකමක් පයයි පිළයි එඩු.තුවක් යෑ. ු.ාීම මකමැ ල්මා  පත්ම්ය රණ්ඩු ඇති වු ා   
මෙ ඩක පමප් ැතත්මත් මඩ ල්මා  වැයක් ඒ ැතත්මත් මඩල්මා  වැයඩට ිමි ළු ඩරාා   මන වම  මශවලින්ත 
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රණ්ඩු ඇති මවයවා   ත්ෙන්තම  දුවට ිමි ළු ඩරයමඩ ට මෙ ය පනෙක ඩට ිළයා මැය ඉන්තමන්ත ” (ඩා න්තත්ා වක්, 
ැළු. පදයර) 
 
“ඒ ැතත්මත් හුඟක් පය වයා මත්ෙ ඩඨා සය  එයා ා පිළට කියන්තමන්ත ැතරෂූඨා කියාා   පිළව උඩින්ත මැයත් 
පත්ඇරාා   පිළට මෙමහේ මෙ යවත් ැතය ඩත්ා  ඩරන්තය ඳෑ  පිළ ඩට ිළයා මැය ඉන්තය ඕමය  ඒඩ ත්ෙයි 
එයා ාම  නීතිය ” (ැසුගිය ස ා ැතිතුො , මකවය පදයර) 
 
“පිළ මෙමහට ආවෙ පිළට කිේමව ඇෙතිම  ිනනිස්සු කියාා   පමප් ෆ්ාතඨාවාට කිේමව ධයැති ෆ්ාතඨා කියාා  ”  
(ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 

 
සිවහුදර වතසියන්ත පත්ර ෙයා ව මවන්ත මඩු ණු ‘ඔවුන්ත’ සහ ‘පැ’ ිළිබඳඳ හතඟීෙක් ඇති ඳවත් එය පයත් 
ඳව ිළිබඳඳ මැ දු හතඟිෙඩ ඇති වීෙට ඳා ධා  ඩරය ඳවත් මැමන්ත  සෑෙ සා ො ජිඩයකුෙ සමීැ ඳව 
පත්ිමන්තමශ 54 වත්මත් මහ  187 වත්මත් සිට ැතිනණි ත්ෙ ැතරණි පසාවතසියන්ත සෙඟයි   
 

“පමප් ිනනිස්සු ඩවුු ත් ඒ ැතත්මත් යෑ  හතමෙ ෙ ිළ සන්ත ආුද පය ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“පිළ කන්තමන්ත එයා ාම  ස ා ැති කියය මශ ිමත්රයි  එයා  කියන්තමන්ත එයා ාා  පිළත් එක්ඩ එඩතු මවන්තය ඩතෙති 
යෑ කියායි  සෙහර ිමට එයා ා ි ත්යව ඇති පිළ වයා මත් ිනනිස්සු කියාා   එත්ය යළු නිිබමය  තුන්ත හත්ර 
මකමයක් ඉන්තයවා , ඒ ඇු  ෙ පනිත් පය පිළ වම  ත්ෙයි  සෙහර මවාා වට ෙට ි මත්යව එයා ාා  පිළට ව ා  
ැහත් කියාත්  යළුවන්තම  මැවල්වාත් හරියට ප් රව්ය  එඩ ැවුාඩ ුදමත්ක් කුඩු ැහයවා   ැෑණි මඩ යි 
මවමල් ඳතුතවත් බීාා   ත්ව ුදත්ා ාා  මකන්තමයක් ඉන්තයවා  වතඩිය මහ ඳ යතති  සා ො යයමයන්ත ඳතුතවෙ පිළට 
එයා ාට ව ා  මහ ඳයි වම , ඒත් එයා ාා  ි ත්යව එයා ා මා කුයි කියාා   ඒ ැතත්මත් හතමෙ ෙ මන ිමදයට ි ත්යව 
ඇති ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
පදයර මකමක් වතසියන්ත ප්රජා  ඩටයුතු සඳහා  සූකා යන වීමනීම මහ  ඒවා  පත්රතුරීම ක එඩු.තු වය ඳවක් 
මැමයන්තයට යතත්  මෙෙ ත්ත්වය ව්යත්ො යමෂීම සහ පයා ැත්මෂීම සිවහුදර වතසියන්ත ප්රජා වක් මාස 
ඒඩා ඳශධ ඩරන්තමන්ත මඩමසේක යන්තය සතාකිල්ාට යතමේ  ව්යත්ො ය වතඩිි  සයන්ත ත්ෙ ැරනැරා මේ 
ිළරිස සෙඟ හවුමල් වත  කිීමෙට පඩෙතතිවා  ැෙ ක් මය ව සිය කු වන්තක ප්රජා  ඩටයුතුවලින්ත දුරස් 
ඩරය ඳවක් මැමයන්තයට තිමේ   
 

“මෙත්ය එඩ එඩ ිමදමහ ිනනිස්සු ඉන්තයවා . හතමෙ ෙ එඩ ත්තයඩට මැයතල්ා ඩත්ා  ඩරන්තය පො ු යි  සිවහුදම්ය 
ත්ු  මය  500ක් ඉන්තයවා  යන 50 මැ දු වත ඩට එන්තමය  එයා ාා  මෙ යව හරි වත ක් ැටන්ත පරමැය ඔමහේ 
ඉවර ඩරා කා යවා   එඩ වත ඩට ව ා  ඩරන්තමයත් යෑ  ත්වත් ලෙයි මඩ ටසක් ඉන්තයවා  ත්ෙන්තමැ මැයින්තවත් 
එිබයට ඳි න්තමය යතති  පනොා  ත්ා ත්ත්ාා  එන්තය මකන්තමය යෑ ඒ ළෙයින්තට.” (රා ජය නිාධා ීම 1, මඩ ළඹ 8)  
 
“පිළ පවුු දු උත්සවයක් ාෑස්ති ඩරාා  එහා  ැතත්මත් පයටත් එන්තය කීවා   එයා ාා  කිේවා  පිළත් එක්ඩ ඩරන්තය 
ඩතෙති යෑ කියාා   මවයෙ එඩක් ඩරයව කිේවා   ෙව කියා මකන්තය හතදුව මනඩ එඩෙ සිවහුදම්ය මැ  යතඟිලි 
මකඩක් තිණද ට කියාා   ඒත් එයා ාා  පකහස මවයස් ඩමළේ යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
කතයට පදයර මකමක්ෙ වතසියන්තට කතඩි මසේ කතමයය ප්රව්යයක් වී ඇත්මත් ළො  ක්රි ා වැයය ැවතිය 
ස්ාා යමෂ ප්රජ වා ාා වක් ඉඳි කිීමෙට තිමඳය මය ජයා වයි   
 

“එයා ාා  ි ත්ා මැය ඉන්තමන්ත එයා ාා  මෙමහට පයිතියි, පිළ ිළට ිනනිස්සු කියාා   ඒ වම  මඳීමෙක් තියයවා   ඒඩයි 
එයා ාා  ප්රජා  වා ාා වක් හකන්තය පිළ කා ුද මය ජයා වට ිමු ශධ  පිළයි ඒ පකහස මැයා මේ  එයා ාා  ි ත්ා මැය 
ඉන්තමන්ත මනඩ ෆ්ාතඨා මකඩක් කියාා  ඒත් පිළ යන ි ත්න්තමය එඩක් කියාා  ” (ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 
 
“වයා මත්න්තෙ ආුද පය ි ත්න්තමන්ත මනඩ එයා ාම  ැෙ කියාා   එයා ාා  ඩතෙති යෑ ිළ සන්ත ආුද මඩමයක් මෙ යව 
හරි ඩරයවට  එයා ාා  ඩරය වත වලින්ත මෙත්ය ඉන්තය ිනනිස්සුන්තට මහ ඳක් මවයවක යරඩක් මවයවක කියාවත් 
එයා ාා  ඳාන්තමය යෑ  මෙඩ වුයත් එයා ාා  ඩතෙති යෑ පිළ මෙ යව හරි ඩරයවට හරි මඩමරය මශඩට සනඳන්තධ 
මවයවට ” (ැතහතණු ළෙමයක්, මකවය පදයර) 

 
මකවය පදයම්ය වතසියන්ත ැළු. පදයම්ය වතසියන්තට ත්ො ට ව ා  වයා ත්ු.ල්ා ිළිබඳඳව පත්කතකීන ඇති 
ඳව ිළිබැතනීෙට ෙතලිඩෙක් කක්වය මසයක් මැමන්ත. ැළු. පදයම්ය ඩා න්තත්ා වක් ත්ො  ප්රජා  වා ාා ව 
ත්තනීෙට ිමු ශධ වන්තමන්ත ෙන්තකතයි සිය පත්කතකීමෙන්ත ිමස්ත්ර ඩළා ය  මෙෙ පකහස මවයත් ැළු. පදයර 
වතසියන්ත කිි ැ මකමයකු පත්රක කඩ ැත් හතකි ිමය.  
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රණ්ඩු ඇති මවයවා   ත්ෙන්තම  දුවට ිමි ළු ඩරයමඩ ට මෙ ය පනෙක ඩට ිළයා මැය ඉන්තමන්ත ” (ඩා න්තත්ා වක්, 
ැළු. පදයර) 
 
“ඒ ැතත්මත් හුඟක් පය වයා මත්ෙ ඩඨා සය  එයා ා පිළට කියන්තමන්ත ැතරෂූඨා කියාා   පිළව උඩින්ත මැයත් 
පත්ඇරාා   පිළට මෙමහේ මෙ යවත් ැතය ඩත්ා  ඩරන්තය ඳෑ  පිළ ඩට ිළයා මැය ඉන්තය ඕමය  ඒඩ ත්ෙයි 
එයා ාම  නීතිය ” (ැසුගිය ස ා ැතිතුො , මකවය පදයර) 
 
“පිළ මෙමහට ආවෙ පිළට කිේමව ඇෙතිම  ිනනිස්සු කියාා   පමප් ෆ්ාතඨාවාට කිේමව ධයැති ෆ්ාතඨා කියාා  ”  
(ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 

 
සිවහුදර වතසියන්ත පත්ර ෙයා ව මවන්ත මඩු ණු ‘ඔවුන්ත’ සහ ‘පැ’ ිළිබඳඳ හතඟීෙක් ඇති ඳවත් එය පයත් 
ඳව ිළිබඳඳ මැ දු හතඟිෙඩ ඇති වීෙට ඳා ධා  ඩරය ඳවත් මැමන්ත  සෑෙ සා ො ජිඩයකුෙ සමීැ ඳව 
පත්ිමන්තමශ 54 වත්මත් මහ  187 වත්මත් සිට ැතිනණි ත්ෙ ැතරණි පසාවතසියන්ත සෙඟයි   
 

“පමප් ිනනිස්සු ඩවුු ත් ඒ ැතත්මත් යෑ  හතමෙ ෙ ිළ සන්ත ආුද පය ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“පිළ කන්තමන්ත එයා ාම  ස ා ැති කියය මශ ිමත්රයි  එයා  කියන්තමන්ත එයා ාා  පිළත් එක්ඩ එඩතු මවන්තය ඩතෙති 
යෑ කියායි  සෙහර ිමට එයා ා ි ත්යව ඇති පිළ වයා මත් ිනනිස්සු කියාා   එත්ය යළු නිිබමය  තුන්ත හත්ර 
මකමයක් ඉන්තයවා , ඒ ඇු  ෙ පනිත් පය පිළ වම  ත්ෙයි  සෙහර මවාා වට ෙට ි මත්යව එයා ාා  පිළට ව ා  
ැහත් කියාත්  යළුවන්තම  මැවල්වාත් හරියට ප් රව්ය  එඩ ැවුාඩ ුදමත්ක් කුඩු ැහයවා   ැෑණි මඩ යි 
මවමල් ඳතුතවත් බීාා   ත්ව ුදත්ා ාා  මකන්තමයක් ඉන්තයවා  වතඩිය මහ ඳ යතති  සා ො යයමයන්ත ඳතුතවෙ පිළට 
එයා ාට ව ා  මහ ඳයි වම , ඒත් එයා ාා  ි ත්යව එයා ා මා කුයි කියාා   ඒ ැතත්මත් හතමෙ ෙ මන ිමදයට ි ත්යව 
ඇති ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
පදයර මකමක් වතසියන්ත ප්රජා  ඩටයුතු සඳහා  සූකා යන වීමනීම මහ  ඒවා  පත්රතුරීම ක එඩු.තු වය ඳවක් 
මැමයන්තයට යතත්  මෙෙ ත්ත්වය ව්යත්ො යමෂීම සහ පයා ැත්මෂීම සිවහුදර වතසියන්ත ප්රජා වක් මාස 
ඒඩා ඳශධ ඩරන්තමන්ත මඩමසේක යන්තය සතාකිල්ාට යතමේ  ව්යත්ො ය වතඩිි  සයන්ත ත්ෙ ැරනැරා මේ 
ිළරිස සෙඟ හවුමල් වත  කිීමෙට පඩෙතතිවා  ැෙ ක් මය ව සිය කු වන්තක ප්රජා  ඩටයුතුවලින්ත දුරස් 
ඩරය ඳවක් මැමයන්තයට තිමේ   
 

“මෙත්ය එඩ එඩ ිමදමහ ිනනිස්සු ඉන්තයවා . හතමෙ ෙ එඩ ත්තයඩට මැයතල්ා ඩත්ා  ඩරන්තය පො ු යි  සිවහුදම්ය 
ත්ු  මය  500ක් ඉන්තයවා  යන 50 මැ දු වත ඩට එන්තමය  එයා ාා  මෙ යව හරි වත ක් ැටන්ත පරමැය ඔමහේ 
ඉවර ඩරා කා යවා   එඩ වත ඩට ව ා  ඩරන්තමයත් යෑ  ත්වත් ලෙයි මඩ ටසක් ඉන්තයවා  ත්ෙන්තමැ මැයින්තවත් 
එිබයට ඳි න්තමය යතති  පනොා  ත්ා ත්ත්ාා  එන්තය මකන්තමය යෑ ඒ ළෙයින්තට.” (රා ජය නිාධා ීම 1, මඩ ළඹ 8)  
 
“පිළ පවුු දු උත්සවයක් ාෑස්ති ඩරාා  එහා  ැතත්මත් පයටත් එන්තය කීවා   එයා ාා  කිේවා  පිළත් එක්ඩ ඩරන්තය 
ඩතෙති යෑ කියාා   මවයෙ එඩක් ඩරයව කිේවා   ෙව කියා මකන්තය හතදුව මනඩ එඩෙ සිවහුදම්ය මැ  යතඟිලි 
මකඩක් තිණද ට කියාා   ඒත් එයා ාා  පකහස මවයස් ඩමළේ යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
කතයට පදයර මකමක්ෙ වතසියන්තට කතඩි මසේ කතමයය ප්රව්යයක් වී ඇත්මත් ළො  ක්රි ා වැයය ැවතිය 
ස්ාා යමෂ ප්රජ වා ාා වක් ඉඳි කිීමෙට තිමඳය මය ජයා වයි   
 

“එයා ාා  ි ත්ා මැය ඉන්තමන්ත එයා ාා  මෙමහට පයිතියි, පිළ ිළට ිනනිස්සු කියාා   ඒ වම  මඳීමෙක් තියයවා   ඒඩයි 
එයා ාා  ප්රජා  වා ාා වක් හකන්තය පිළ කා ුද මය ජයා වට ිමු ශධ  පිළයි ඒ පකහස මැයා මේ  එයා ාා  ි ත්ා මැය 
ඉන්තමන්ත මනඩ ෆ්ාතඨා මකඩක් කියාා  ඒත් පිළ යන ි ත්න්තමය එඩක් කියාා  ” (ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 
 
“වයා මත්න්තෙ ආුද පය ි ත්න්තමන්ත මනඩ එයා ාම  ැෙ කියාා   එයා ාා  ඩතෙති යෑ ිළ සන්ත ආුද මඩමයක් මෙ යව 
හරි ඩරයවට  එයා ාා  ඩරය වත වලින්ත මෙත්ය ඉන්තය ිනනිස්සුන්තට මහ ඳක් මවයවක යරඩක් මවයවක කියාවත් 
එයා ාා  ඳාන්තමය යෑ  මෙඩ වුයත් එයා ාා  ඩතෙති යෑ පිළ මෙ යව හරි ඩරයවට හරි මඩමරය මශඩට සනඳන්තධ 
මවයවට ” (ැතහතණු ළෙමයක්, මකවය පදයර) 

 
මකවය පදයම්ය වතසියන්ත ැළු. පදයම්ය වතසියන්තට ත්ො ට ව ා  වයා ත්ු.ල්ා ිළිබඳඳව පත්කතකීන ඇති 
ඳව ිළිබැතනීෙට ෙතලිඩෙක් කක්වය මසයක් මැමන්ත. ැළු. පදයම්ය ඩා න්තත්ා වක් ත්ො  ප්රජා  වා ාා ව 
ත්තනීෙට ිමු ශධ වන්තමන්ත ෙන්තකතයි සිය පත්කතකීමෙන්ත ිමස්ත්ර ඩළා ය  මෙෙ පකහස මවයත් ැළු. පදයර 
වතසියන්ත කිි ැ මකමයකු පත්රක කඩ ැත් හතකි ිමය.  
 

33 

“මෙත්ය ප්රජා  වා ාා වක් ැතහුමව ත් මෙ ඩක මවන්තමය කියා ෙව කියන්තයන. ඔක්මඩ ෙ කුඩුඩා රමෂ  සඩ ගිි ව 
එත්ය ැදවචි මවයි  ටට ැස්මස ත්ව ත්ව මශවල්, ෙව ඒවා  කියන්තය ඩතෙති යෑ, එත්ය මවන්තය ැටන්ත ැනී  මන 
තිමයය ක්රි ා වැමන්ත තියා ැන්තය එඩ මහ කයි කියායි ෙව කියන්තමන්ත, පඩුැා මන්ත පමප් ළෙයිට මසල්ාින ඩරන්තය 
ත්තයක්වත් තියයවා .” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
ඉහතින්ත ිමස්ත්ර මඩු  ා ට සො ය සිශධියත් සිවහුදරයට පල්ාුද නිවා ස සවකී්ය ය වය සහස්ුදරමයන්ත 
පසන්තයට ාතණදණි  එෙ නිවා ස සවකී්ය ය තුළ ප්රජා  ඩටයුතු සඳහා  වා ාා වක් තිමේ  මන වා ාා ව ප්රජා මේ 
පයට  ා ිමත් කිීමෙට ඉ  මය මකිනන්ත එක්ත්ා රා  ඩණ් ා යෙක් ිමසින්ත සිය පියෙත්ය ැරිද  ා ිමත්ා  ඩර 
ඇත්  ැළු. පදයම්ය ැදවචි ඩා න්තත්ා වම  ඉහත් ප්රඩා වය මෙවතනි පත්කතකීන/ ඩත්ා  තුිබන්ත මැ   
යතඟු ක් ිමය හතකිය  යු.ත් මෙවතනි ැකයෙක් සි ත් පකහස්වාට ැවා  සවන්ත මය ු. කිීමමන හතකියා ව 
මකවය පදයම්ය වතසියන්ත පත්ර මය ෙතත්මත් එෙ මකිළරිස පත්ර ැවත්යා  එදරිවා ීම සිතුිමලි නිසා මවනි   
 
පයත් ඳව ිළිබඳඳ හතඟීෙ මවයස් වන්තමන්ත පදයර මකමඩි  ැදවචිඩු වන්ත පත්ර ැෙ ක් මය ව ඒ ඒ 
පදයර තුළ වතසියන්ත පත්රක එි  මවයස්ඩන ඇත්  මට රින්තටමෂ සිට මැයතිමත් යතවත් ැදවචි ඩරූ  ිළරිස 
කියා  සි සන්තමන්ත යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු ඔවුන්ත තුළ මට රින්තටන්ත ප්රජා ව සෙඟ තිණදණු පයත් ඳව 
ිළිබඳඳ හතඟීෙක දුු වා වී ඇති ඳවයි  ඔවුන්ත කියය ැරිද මට රින්තටයමෂීම ඔවුන්ත ඉත්ා  ත්දන්ත ඳතඳී සි ස 
ිළරිසකි  එමහත් යතවත් ැදවචි ඩරවීමන �යා වලිමෂීම ඔවුන්ත පත්ර ිමිමධ ැතටුන ඇති වී තිමේ  187 වත්ත් 
ිළි ටා  තිබූ ස්ාා යමෂෙ ත්ඨාටු නිවා ස සකා  මකය ඳවට රජය මැ මර න්තදු ාඳා  දුන්ත පවස්ාා මේීම ඇත්තු.න්ත 
ටට එඩඟ වී ඇති පත්ර ඇත්තු.න්ත එඩඟ වී මය ෙතත්  187 වත්මත් ිනනිසුන්ත ඉවත් ඩර ැත් මය හතකිව 
පසර ව සි ස මශවැා ායඥයන්ත සහ නිාධා ීමන්ත පවසා යමෂීම එත්තනින්ත ඉවත් වයවා  යන යව නිවා ස 
සවකී්ය ය මැ   යතමඟය තුු  නිවා ස කුලී ාඳා  මකයවා යතයි ප්රඩා ව කිීමෙත් ඇ3 1 මඩ ටස ඳාන්තය  
සෙඟ මෙෙ මඳීමන කු ණු වී ඇත්   එමත්ක් �යා ත්ෙඩ ූ  ප්රජා  සවිමධා යයක පඩු ෙයය වීෙට ැටන්ත 
මැය ඇත්  යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු ඇත්තු.න්ත ත්ෙ නිමවස් පි ින වීෙ ිළිබඳඳව මෙෙ ප්රජා  
යා යඩයින්තට සෘජුවෙ මක ස් ැවරා  ඇත්  ඔවුන්ත කක්වය ආඩා රයට ත්ෙ නිමවස් පත්හරිය මාස ත්ො  
ඒත්තු ැතන්තූ මෂ ප්රජා  යා යඩයන්තය  නිසි මත් රතුු  මස යා  ඳතලීෙකින්ත මත් රව එෙ යා යඩයින්ත ාඳා  
දුන්ත උැමකස් ිළිබැතීමෙට යා ෙ නිසා  ත්ො  පීනු ත්ා වට ැත් ූ  ඳව ඔවුන්තම  ෙත්යයි   
 
පදයර මකඩ තුළෙ ‘මහ ඳ මැවල්වා ජීවත් ූ වන්ත’ සහ ‘කු ා  මැවල්වා ජීවත් ූ වන්ත’ මාස ැන්තති 
ිමමේකා යයයක් හඳුයා  ැත් හතඩ ඇ3 1 මඩ ටස ඳාන්තය    
 

“පමප් මැවල් යන ැම  ල්වලින්ත හකාා  පිළට ඩරන්තඨා ටතප් ම  ඇතුමළේ තිණද ා . මට යිාඨා එඩත් ම  ඇතුමළේ 
තිණද ා . ඒඩ මහ ඳ මැයක් ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“54 වත්මත්න්ත මෙමහට ආුද එඩ මහ ඳයි  පිළ ි  සමෂ ාෑලි ැහා හකුද මැ ඩි මැවල්වා  ඩරන්තඨා තිේමඳත් යෑ 
ැා මරන්ත වය්ය එඩක් ඇකමැය ි  සමය  ඒ ඩා මාත් එක්ඩ ඳායමඩ ට මන මැකර වතකැත්ඩෙක් තියයවා   
මෙමහේ ්රෙයක් තියයවා   මන මැකර 200%ක් මහ ඳයි ” (ුදු ණමයක්, ැළු. පදයර) 

 
ත්ො  ජීවත් ූ  නිවස ිළිබඳඳ මෙෙ මවයස්ඩන නිත්රෙ සා ඩ්ඡාා වට මය ැතණුයත්, එය කිසියන 
ආඩා රයඩ ැන්තති ධූරා වලියඩට ැකයෙ සඩසය ආඩා රයක් මැමයන්තට තිමේ  මෙෙ මවයස පු ව 
යතවත් ැදවචි ඩර වීෙ සහ යව නිවස ිළිබඳඳව ඒ ඒ ුදකැායා ම  ත්ෘප්තිෙත් ා වය මවයස් වය පයුු  
ඉහත්ීම ිමස්ත්ර ඩරන්තයට මයදුණි  මෙෙ ැන්තති මකමක්ෙ ිනනිසුන්ත ත්ො ට ාතණදණු නිවස ිළිබඳඳව සතුටු 
වුවක ැළු. ැන්තතිමෂ ිළරිස පත්ර නිවමසේ මැ   යතඟීෙ සහ ඉ ඩ  ිළිබඳක කු ණුත්ෙ මච කයා  කතඩැත් 
හතකි ිමය  ැතරණි වා වස්ාා යය ඇමට රින්තටන්ත මහ  වයා ත්ු.ල්ා  නිසා  මහ  ැතරණි නිවමසේ ස්ව ා වය 
ඇමහ ඳ මැවල් සහ මැ ඩි මැවල්  පු ව පමයක් ත්වමඩකුය ව ා  ැහළය යය ෙත්ය පයත් ඳව ිළිබඳඳ 
හතඟීෙ මඩමරි  කතඩි මසේ ඳාැෑමේය   
 
ෙහල් නිවා ස ජීවය රටා ව ෙඟින්ත ඇති ඩර තිමඳය ත්රඟඩා ීම ආඩල්ැ පයත් ඳව ිළිබඳක හතඟීෙ 
මඩමරි ක ඳාැා ය ඳව මැමන්ත  මෙෙ ආඩල්ැ ුදශැලිඩ සහ ැවුමල් දයුණුව මඩමරි  මහේතු ිමය හතකි 
වුවක එය පයත් ඳව ිළිබඳඳ මැ දු හතඟිෙඩ ඇති වීෙ ඳා ධා  ඩළ හතඩ   
 

“සිවහුදරට ආවට ැස්මසේ ිනනිස්සු ලී ඳඩු වම  මශවල් ැන්තය හරි උයන්තදුයි  මෙ ඩක එයා ාා  හකන්තමන්ත පනිත් පය 
වම  මවන්තයමය  හතමෙ ටෙ ඕමය පනිත් පය ඩරය මශ ඩරන්තය  ඇත්ත්ටෙ යතති පය කියාා  ඩඨා සයක් යෑ  
හතෙ මැකරෙ කතන්ත ඉස්සර තිේඳ වම  මයමවයි ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
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පයත් ඳව ිළිබඳඳ හතඟීෙ මකයා ඩා රය: (1) ප්රමශවයට පයත්ය යය හතඟීෙ සහ (2) ප්රජා වට පයත්ය යය 
හතඟීෙ වවමයනි  ැළු. පදයම්ය වතසියන්ත හට නිසතඩමයන්තෙ වයා ත්ු.ල්ා හුු ුදු දු ත්තයක් මෙන්තෙ 
ඔවුහු එෙ සො ජයට ෙයා  මාස පු ඩායය වී සි සයහ  එෙනිසා  ඔවුන්තම  ැතරණි වා සභූිනයට මීටර 
කිි ැයක් ඈතින්ත ිළි  ස  වා සභූිනය තුළ ඔවුන්තට ආැන්තතුඩයින්ත මසේ කතු මණ් යතත්  මඩමසේ මවත්ත් 
ඔවුන්ත පත්ර වත්මත් වසය ඩා ාමය ැටන්තෙ දුරස්ා සනඳන්තධත්ා  ැතවතුණු ඳතිමන්ත ඔවුන්තට ඩණ් ා යෙක් 
මාස ඒඩරා ය  වීමන පැහසුත්ා  තිමිණි  එවඩට සෑෙ ැවුාක්ෙ සමීැ සනඳන්තධත්ා  ැවත්වා  මැය මැ ස ්
ඇත්මත් ත්ෙ නිවස පවට වා සය ඩළ ැවුල් කිි ැයක් සෙඟ ැෙණි   
 

“මන ැහා ත්ඨාටුමව ඉන්තය ැවුල් කීැය පිළ 54 වත්මත් ඉකාෙ කන්තයවා . පිළ ත්ා ෙත් සනඳන්තධඩන ැවත්ත්න්තමය 
එයා ාා  එක්ඩ ිමත්රයි ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර)  

 
පතීත්මෂ ැටන්තෙ මන ආඩා රමෂ ීනො සි ත් සො ජ ජා ායන්ති  මඩ ටස්ඩු වන්ත වීෙ නිසා  ඔවුයට පක 
තිමඳය මැ දු ප්රව්යවාට ිමසඳුන මසවීෙ සඳහා  ඒඩරා ිල වීෙ පැහසු වී තිමේ ඇ1 5 1 මඩ ටස ඳාන්තය   
එක් ඩා න්තත්ා වක් ැතවසූ ැරිද ඇය වරක් සියුත පසල්වතසි ැවුල්වලින්ත ු.කල් එඩතු මඩ ට කුලී 
මසවඩයකු ාවා  පවට ැරිසරය සුශක ැිමත්ර ඩරමැය තිමේ  එමහත් ඇය ැවා  එෙ ඩටයුත්ත් දගින්ත 
දැටෙ මය ඩමළේ පය පයම  උයන්තදුව ෙඳ වීෙ නිසා ය  මෙි  ප්රතිලායක් මාස පක වය ිමට ැළු. 
පදයම්ය වතසිමය  මන සියුත ප්රව්ය රජය ෙඟින්ත ිමසඳා  මකය තුු  ඳාා  සි සති   
 
මීට මවයස්ව මකවය පදයම්ය වතසියන්ත පත්ර ප්රජා වට පයත් ඳව ිළිබඳඳ ව ා  වත්කිෙත් හතඟීෙක් තිබූ 
ඳව මැමන්ත  මකවය පදයම්ය ඳහුත්රයක් මකයා  මට රින්තටයමෂ සිට ැතිනණි පය ූ  පත්ර ඔවුන්ත ව ා  
වක්තිෙත් මාස සො ජ ජා ායන්ත මැ   යඟා මැය සි සය ඳවක් කතඩැත් හතකි ිමය  පවත්තන්ත වී ැසුව 
යතවත් ැදවචි ඩරූ  පවස්ාා වාීම යන යන ැතටුන ඔවුන්ත පත්ර ඇති වී ඇත්ත් එෙ ැතටුන නිසා ෙ ඔවුන්තම  
සො ජ ඳතඳීන වක්තිෙත් වී ඇත්  උකා හර යක් මාස ත්ෙන්ත වයා ත්ු.ල්මල් ැදවචි ඩරවීෙ සඳහා  
මශවැා ාඥයින්ත තීර යක් ැත් පවස්ාා මේීම එෙ තීර ය මවයස් ඩරැතනීෙ සඳහා  ඔවුහු සා මූි ඩව 
�යා  මඩ ට ඇත්  මෙමාස යතවත් ැදවචි ඩරවීෙට එමරි ව සා මූි ඩව ඒඩරා ය  ූ  පවස්ාා  ිළිබඳඳව 
ැළු. පදයමරන්ත පසන්තයට ාතණදමණ් යතත්  ැසුගිය ො ස කිි ැය තුළීම සිනතිය ප්රතිණ්සා ැයය ඩර ැත් 
හතකි වීෙ මඩමරි ක මෙය නිසතඩමයන්තෙ ඳාැා  ඇත්  යු.ත් මකවය පදයම්ය වතසියන්තට වයා ත්ු.ල්ා 
යතෙතති ප්රමශවය ිළිබඳඳව වතඩිුදර මච කයා  තිමේ  ෙන්තක එෙ ප්රමශවයට කතමයය පයත් ඳව ිළිබඳඳ 
හතඟීෙ පතින්ත ැත් ඩා ඔවුන්ත සි සන්තමන්ත ැළු. පදයම්ය වතසියන්තට ව ා  පඩු ෙඨාටෙඩ නිසා යි   

 
පදයර මකමක්ෙ වතසියන්ත පතුරින්ත මඳ මහ  මකමයක් කියා  සි සමෂ ත්ො ට ඔප්ුදව ාතණදණු වහා ෙ මෙෙ 
නිවස ිමකු ා  කො  මවයත් ස්ාා යයඩට ැදවචියට යා ෙට සිත්ා  සි සය ඳවයි  මකවය පදයම්ය වතසියන්ත 
එමසේ කිීමෙට සිත්යමන්ත මඳ මහ  දුරටෙ වයා ත්ු.ල්ාට පු ැත් වීමන පැහසුව නිසා යි  ැළු. පදයම්ය 
පය එමසේ කිීමෙට තීර ය ඩමළේ නිවමසේ වුහය මහ  එය මැ   යඟා  ඇති ආඩරය ිළිබඳක ැතටළු, 
ඉ ඩ  ෙක වීෙ සහ නිවස මවු මවන්ත කිීමෙට ඇති මැවීෙ ිළයවීමන පැහසුව නිසා ය  මහේතුව කුෙක් 
වුවක මෙ වුන්ත සිවහුදරය හතරකො  යා ෙට ප්රයත්ය කතීමෙ කිසිමසේත්ෙ පයත් ඳව ිළිබඳඳ හතඟීෙ වක්තිෙත් 
ඩරවය මහේතුවක් මය මේ   
 
6.3 අ ල්වැස  මනන්ධතා 
 
වේකය, පයවසරමයන්ත පතුළුවීෙ, සුළු මස රඩන සහ සුරත්ල් සතුන්ත සිවහුදර පසල්වතසි ැතටුන සඳහා  
මහේතු මේ  සිවහුදරය තුළ තිමඳය ිමවෘත් පවඩා වවාට ඒඩරා ය  වය ත්ු  යින්ත ිමසින්ත මඳ මහ  රෑ වය 
තුු  ඩරය ම  ණා ව,  යවත්ා  තිමඳය ත්රි මර ක රාවා සහ නිමවස්වා ගුවන්තිමදුලි සවගීත් හඬ සහ 
නිමවස්වා රූැවා ි නී හඬ ම  ණා ව ඇති ඩළ ප්රධා ය මහේතු මේ    
 

“ප්රව්ය හුඟක් තිමයයවා   ළෙයි ඩල්ලි ැති ාා  පත්ය වා ඩි මවාා  රෑ මවයඩල් ඩෑ ැහැහ ඉන්තයවා   ිනනිස්සු 10ක් 
12ක් ඩත්ා  ඩරය මඩ ට ඒ පහා ැහළ මැවල්වා පයට නිකා  ැන්තය ඳෑ  ඒ මැවල්වා ළෙයින්තට ැා  න ඩරන්තය 
ඳෑ  උන්ත මිය්ය බීාා  ඩෑන්ත පත්ය මෙත්ය කා ාා  යයවා   සෙහර මවාා වට වීල් එමක් මසඨා පප් එඩ ෙහ හයිමයන්ත කා  
ැන්තයවා   යවත්ත්ාා  තිමයය ත්රි වීල්වලින්ත මැරල් මහ රඩව ඩරයවා   මැකරින්ත එිබමෂ ුදටු තිේමඳ ත් ඒඩත් 
ැන්තයවා   ැහළ ම ඩ ඒ වම  ුදටු 15ක් ිමත්ර යතති වු ා  ” (ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 

 
සිවහුදර නිවා ස සවකී්ය ය ඉදරිමයන්ත මෙන්තෙ ැසුැසින්තක කු ා  ැටු ැා රවල් ැ යා වක් දමේ  
හල්ැහකුුරර යු  සිවහුදරයට යා ඳකව ිළි  ස වතු ප්රජා වකි ඇරූැසටහය 9 ඳාන්තය   හල්ැහකුුරර 
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පයත් ඳව ිළිබඳඳ හතඟීෙ මකයා ඩා රය: (1) ප්රමශවයට පයත්ය යය හතඟීෙ සහ (2) ප්රජා වට පයත්ය යය 
හතඟීෙ වවමයනි  ැළු. පදයම්ය වතසියන්ත හට නිසතඩමයන්තෙ වයා ත්ු.ල්ා හුු ුදු දු ත්තයක් මෙන්තෙ 
ඔවුහු එෙ සො ජයට ෙයා  මාස පු ඩායය වී සි සයහ  එෙනිසා  ඔවුන්තම  ැතරණි වා සභූිනයට මීටර 
කිි ැයක් ඈතින්ත ිළි  ස  වා සභූිනය තුළ ඔවුන්තට ආැන්තතුඩයින්ත මසේ කතු මණ් යතත්  මඩමසේ මවත්ත් 
ඔවුන්ත පත්ර වත්මත් වසය ඩා ාමය ැටන්තෙ දුරස්ා සනඳන්තධත්ා  ැතවතුණු ඳතිමන්ත ඔවුන්තට ඩණ් ා යෙක් 
මාස ඒඩරා ය  වීමන පැහසුත්ා  තිමිණි  එවඩට සෑෙ ැවුාක්ෙ සමීැ සනඳන්තධත්ා  ැවත්වා  මැය මැ ස ්
ඇත්මත් ත්ෙ නිවස පවට වා සය ඩළ ැවුල් කිි ැයක් සෙඟ ැෙණි   
 

“මන ැහා ත්ඨාටුමව ඉන්තය ැවුල් කීැය පිළ 54 වත්මත් ඉකාෙ කන්තයවා . පිළ ත්ා ෙත් සනඳන්තධඩන ැවත්ත්න්තමය 
එයා ාා  එක්ඩ ිමත්රයි ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර)  

 
පතීත්මෂ ැටන්තෙ මන ආඩා රමෂ ීනො සි ත් සො ජ ජා ායන්ති  මඩ ටස්ඩු වන්ත වීෙ නිසා  ඔවුයට පක 
තිමඳය මැ දු ප්රව්යවාට ිමසඳුන මසවීෙ සඳහා  ඒඩරා ිල වීෙ පැහසු වී තිමේ ඇ1 5 1 මඩ ටස ඳාන්තය   
එක් ඩා න්තත්ා වක් ැතවසූ ැරිද ඇය වරක් සියුත පසල්වතසි ැවුල්වලින්ත ු.කල් එඩතු මඩ ට කුලී 
මසවඩයකු ාවා  පවට ැරිසරය සුශක ැිමත්ර ඩරමැය තිමේ  එමහත් ඇය ැවා  එෙ ඩටයුත්ත් දගින්ත 
දැටෙ මය ඩමළේ පය පයම  උයන්තදුව ෙඳ වීෙ නිසා ය  මෙි  ප්රතිලායක් මාස පක වය ිමට ැළු. 
පදයම්ය වතසිමය  මන සියුත ප්රව්ය රජය ෙඟින්ත ිමසඳා  මකය තුු  ඳාා  සි සති   
 
මීට මවයස්ව මකවය පදයම්ය වතසියන්ත පත්ර ප්රජා වට පයත් ඳව ිළිබඳඳ ව ා  වත්කිෙත් හතඟීෙක් තිබූ 
ඳව මැමන්ත  මකවය පදයම්ය ඳහුත්රයක් මකයා  මට රින්තටයමෂ සිට ැතිනණි පය ූ  පත්ර ඔවුන්ත ව ා  
වක්තිෙත් මාස සො ජ ජා ායන්ත මැ   යඟා මැය සි සය ඳවක් කතඩැත් හතකි ිමය  පවත්තන්ත වී ැසුව 
යතවත් ැදවචි ඩරූ  පවස්ාා වාීම යන යන ැතටුන ඔවුන්ත පත්ර ඇති වී ඇත්ත් එෙ ැතටුන නිසා ෙ ඔවුන්තම  
සො ජ ඳතඳීන වක්තිෙත් වී ඇත්  උකා හර යක් මාස ත්ෙන්ත වයා ත්ු.ල්මල් ැදවචි ඩරවීෙ සඳහා  
මශවැා ාඥයින්ත තීර යක් ැත් පවස්ාා මේීම එෙ තීර ය මවයස් ඩරැතනීෙ සඳහා  ඔවුහු සා මූි ඩව 
�යා  මඩ ට ඇත්  මෙමාස යතවත් ැදවචි ඩරවීෙට එමරි ව සා මූි ඩව ඒඩරා ය  ූ  පවස්ාා  ිළිබඳඳව 
ැළු. පදයමරන්ත පසන්තයට ාතණදමණ් යතත්  ැසුගිය ො ස කිි ැය තුළීම සිනතිය ප්රතිණ්සා ැයය ඩර ැත් 
හතකි වීෙ මඩමරි ක මෙය නිසතඩමයන්තෙ ඳාැා  ඇත්  යු.ත් මකවය පදයම්ය වතසියන්තට වයා ත්ු.ල්ා 
යතෙතති ප්රමශවය ිළිබඳඳව වතඩිුදර මච කයා  තිමේ  ෙන්තක එෙ ප්රමශවයට කතමයය පයත් ඳව ිළිබඳඳ 
හතඟීෙ පතින්ත ැත් ඩා ඔවුන්ත සි සන්තමන්ත ැළු. පදයම්ය වතසියන්තට ව ා  පඩු ෙඨාටෙඩ නිසා යි   

 
පදයර මකමක්ෙ වතසියන්ත පතුරින්ත මඳ මහ  මකමයක් කියා  සි සමෂ ත්ො ට ඔප්ුදව ාතණදණු වහා ෙ මෙෙ 
නිවස ිමකු ා  කො  මවයත් ස්ාා යයඩට ැදවචියට යා ෙට සිත්ා  සි සය ඳවයි  මකවය පදයම්ය වතසියන්ත 
එමසේ කිීමෙට සිත්යමන්ත මඳ මහ  දුරටෙ වයා ත්ු.ල්ාට පු ැත් වීමන පැහසුව නිසා යි  ැළු. පදයම්ය 
පය එමසේ කිීමෙට තීර ය ඩමළේ නිවමසේ වුහය මහ  එය මැ   යඟා  ඇති ආඩරය ිළිබඳක ැතටළු, 
ඉ ඩ  ෙක වීෙ සහ නිවස මවු මවන්ත කිීමෙට ඇති මැවීෙ ිළයවීමන පැහසුව නිසා ය  මහේතුව කුෙක් 
වුවක මෙ වුන්ත සිවහුදරය හතරකො  යා ෙට ප්රයත්ය කතීමෙ කිසිමසේත්ෙ පයත් ඳව ිළිබඳඳ හතඟීෙ වක්තිෙත් 
ඩරවය මහේතුවක් මය මේ   
 
6.3 අ ල්වැස  මනන්ධතා 
 
වේකය, පයවසරමයන්ත පතුළුවීෙ, සුළු මස රඩන සහ සුරත්ල් සතුන්ත සිවහුදර පසල්වතසි ැතටුන සඳහා  
මහේතු මේ  සිවහුදරය තුළ තිමඳය ිමවෘත් පවඩා වවාට ඒඩරා ය  වය ත්ු  යින්ත ිමසින්ත මඳ මහ  රෑ වය 
තුු  ඩරය ම  ණා ව,  යවත්ා  තිමඳය ත්රි මර ක රාවා සහ නිමවස්වා ගුවන්තිමදුලි සවගීත් හඬ සහ 
නිමවස්වා රූැවා ි නී හඬ ම  ණා ව ඇති ඩළ ප්රධා ය මහේතු මේ    
 

“ප්රව්ය හුඟක් තිමයයවා   ළෙයි ඩල්ලි ැති ාා  පත්ය වා ඩි මවාා  රෑ මවයඩල් ඩෑ ැහැහ ඉන්තයවා   ිනනිස්සු 10ක් 
12ක් ඩත්ා  ඩරය මඩ ට ඒ පහා ැහළ මැවල්වා පයට නිකා  ැන්තය ඳෑ  ඒ මැවල්වා ළෙයින්තට ැා  න ඩරන්තය 
ඳෑ  උන්ත මිය්ය බීාා  ඩෑන්ත පත්ය මෙත්ය කා ාා  යයවා   සෙහර මවාා වට වීල් එමක් මසඨා පප් එඩ ෙහ හයිමයන්ත කා  
ැන්තයවා   යවත්ත්ාා  තිමයය ත්රි වීල්වලින්ත මැරල් මහ රඩව ඩරයවා   මැකරින්ත එිබමෂ ුදටු තිේමඳ ත් ඒඩත් 
ැන්තයවා   ැහළ ම ඩ ඒ වම  ුදටු 15ක් ිමත්ර යතති වු ා  ” (ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 

 
සිවහුදර නිවා ස සවකී්ය ය ඉදරිමයන්ත මෙන්තෙ ැසුැසින්තක කු ා  ැටු ැා රවල් ැ යා වක් දමේ  
හල්ැහකුුරර යු  සිවහුදරයට යා ඳකව ිළි  ස වතු ප්රජා වකි ඇරූැසටහය 9 ඳාන්තය   හල්ැහකුුරර 
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වතසියන්ත මඳ මහ  ිමට සිවහුදර ීනො ව තුළ යහළුවන්ත හු. වය ආඩා රය මහ  සිවහුදර හරහා  ැෙන්ත 
ඩරු  කතඩ ැත් හතඩ  පයවසරමයන්ත සිවහුදරයට ඇතුළු වී ැතටළු රා ිලයඩට මහේතු වන්තමන්ත මෙ වුන්ත 
සහ ත්රි වීල් යතවතත්වීෙ සඳහා  ැතිනම න්තයන්තය  මන ආඩා රයටෙ ෙත්ද්රවයට ඇේඳති  ූ මව ක 
සිවහුදරයට ඇතුළු මවති  හල්ැහකුුරම්ය ැදවචිඩු වන්ත සිවහුදරය හරහා  ැෙන්ත ඩරශීම සිවහුදරවා ීනන්ත ඒ 
මකස ඳාන්තමන්ත පප්රසා කමයනි  සිවහුදරවා ීනන්ත හාැහකුුරර වා ීනන්ත මකස ඳාන්තමන්ත ෙධයෙ ැා න්තතිඩයින්ත 
පඩු වරප්රසා කාා  ස ප්රජා වන්ත ඇඑයන මෙි  ාා  ු.ඩුක්කුවා ීනන්ත  මකස ඳායවා ට සො ය ආඩල්ැයකින්ත වීෙ 
ඩතපී මැමයය ත්ත්වයකි  සිවහුදරවා ීනන්තට පු ව හල්ැහකුුරරවා ීනන්ත එත්රන මහ ඳ ච්යයා වක් 
මය ෙතති ප්රචණ් ඩා ීම ිළරිසකි   
 

“පිළට පමප් පසල්වා ීනන්ත එක්ඩ කිසිෙ ප්රව්යයක් යෑ  පයවසරමයන්ත එය එවුන්ත ත්ෙයි ඩරකම්ය  හතෙ ැතත්මත්න්තෙ 
කුණුහු ැ ඇමහයවා   පිළට රෑට නින්තක යන්තමය යෑ  ත්රි වීල් මැයත් ැහයව පමප් ඩා ෙම්ය ළඟ, ටට ැස්මසේ 
කුණුහු මැන්ත ඩෑැහයවා   පිළ කතන්ත ඒ ැතත්මත් ජමන්තමාවත් පරින්තමය යෑ  මැ ලිසියට කියා වත ඩ යෑ  එයා ා 
ඇිමත් උන්තට කියයව ‘පන්තය පර මැකර පය ත්ෙයි ඩනප්මල්න්ත ඩමළේ’ කියාා   පන්තතිෙට ෙම  ළෙයි ත්ෙයි 
ඩරකම්ය වතමටන්තමය ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
ත්වත් පසල්වතසි ැතටළුවක් ූ මෂ ඇත්තන ැදවචිඩු වන්ත සුරත්ල් සතුන්ත ඇති කිීමෙයි  යා ැරිඩ 
ජයා වා ස සවව්යධය පධිඩා රියට පු ව සිවහුදරමෂ නිවා ස තුළ සතුන්ත ඇති කිීමෙ ත්හයනය  යු.ත් 
ඇත්තන ැවුල් සුරත්ල් සතුන්ත ඇති ඩළහ  සුරත්ල් සමත්කු ඇති කිීමෙට ප්රො  වත් ත්රන ඉ ඩ  
සිවහුදර නිවා සවා මය ෙතති නිසා  මඳ මහ  ිමට සුරත්ායට ඇති ඩරය ඳල්ාන්ත පූසන්ත වතනි සතුන්ත 
පසල්වා ීනන්තට ඩරකරයකි  ආැිනඩ හා  සො ජීය ිමව්වා ස නිසා  ඳල්ාන්ත ිමවා ා ඩරකරයක් මසේ සි සය 
ු.ස්ලින ැවුල් කිි ැයකි  එක් ු.සල්ින ැවුාඩට පු ව ත්ෙ කු වන්ත මර ගී වන්තමන්ත ඉදරිැස මැකර 
ඇති ඩරය ඳල්ාා  මහේතුමවනි  මෙෙ ැවුමල් ිනත්ත්නිය සිය පසල්වතසියන්ත සෙඟ මන නිසා  නිත්රෙ 
ආරවුල් ඇති ඩර ැනී  ත්ෙන්ත ීම්ය  ඩා ායක් තිස්මසේ නිවමසේ ඇති ඩළ සුරත්ුතන්ත පත්හතර කතිනය 
මය හතකි ඳව මෙෙ ිනත්ත්නිය ිළිබැනී  ඇය ව ා ත් මක්න්තතිමයන්ත ැසු වන්තමන්ත පකා ා ැවුා ත්ෙ 
ු.ල් සුරත්ල් ඳල්ාා  ිනය ගිය ැසු ෙෑත්ඩීම ත්වත් ඳුත ැතටවකු රැමැය ඒෙ ිළිබඳඳවයි  යු.ත් 
සුරත්ුතන්ත සි සය මඳ මහ  ැවුල්වාට සිදු වී ඇත්මත් එක්මඩ  යතවත් ැදවචි ඩරූ  පවස්ාා මේ 
සුරත්ාා  පත්හතර කො  ඒෙට මය හතකි වීෙ මහ  මවයත් මඩමයකුට  ා ර දය මය හතකි වීෙයි   

 
“මන මැවල්වා සත්තු හකන්තය පො ු යි කියාා  ෙව ිළිබැන්තයවා . ඒති ඉතිව පිළ මෙහා ට එයමඩ ට පිළ ළඟ ි ටුද 
සත්ා ට මෙ ඩක ඩරන්තමන්ත? ඇත්ත්ටෙ ෙට යන මන වම  නීති එක්ඩ හරි ත්රහයි ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“පහා ැහළ පය ත්රහයි පිළ ඳල්ාා  තියා මැය ඉන්තයවට  ැා ම්ය ඳල්මා  ඇිමත් උ  ත්ඨාටුවා ජරා  ඩළා ෙ එයා ා 
ෙම  ඳල්ාව ත්ෙයි පල්ාැන්තමය  එඩ සතරයක් එයා ාා  මැ ලිසියටත් කියාා  මැ ලිසිය ආවා  පමැන්ත ප්රව්ය 
ඩරන්තය  ෙව කිේව ෙට ෙම  ඳල්ාව ෙරන්තය ඳෑ කියාා   ඇත්ත්ටෙ ඳල්ාා  ැතය කියකිය හතෙමවමල්ෙ 
රණ්ඩුවට එන්තමන්ත උ  ත්ඨාටුමේ මැවල් තුයඩ පය ත්ෙයි  මැවල් මකඩක් කතන්ත වතඩියෙ රණ්ඩුවට එන්තමය යෑ  
පනිත් මැකර ත්ා ෙත් ඳල්ාා  නිසා  රණ්ඩුවට එයවා   එඩ සතරයක් එයා ාා  කිේවා  ෙව ඳල්ාා  තියා ැන්තමය ෙම  
ෙහත්ත්ය රෑට මැකර යතති නිසා  කියාා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
පවට ැරිසරය ිළරිසිදු ඩර ැතනීෙක ත්වත් පසල්වතසි ැතටළුවකි  ෙන්තක ඒ ිළිබඳඳය කිසිමවක් උයන්තදු 
මය ූ  නිසා ය ඇඩතලිඩසා ඳතහතර කිීමමන ැතටළුළුට ආකා ාව රූැ සටහය 11 ඳාන්තය   රා ජය නිාධා ීම 
4ට පු ව මෙෙ ිළරිසෙ ු.ඩුක්කුවා ීනන්තව සි සයීම ඔවුයට ත්ෙ වටා ිළටා ව ිළරිසිදු ඩර ැන්තයා  මාස කතු න 
ීමෙ ැහසු ඩා ්යයයක් ිමය  යු.ත් කතන්ත මෙ වුන්ත සිත්න්තමන්ත පවට ිළරිසිදු ඩර ීමෙ යා ැරිඩ ජයා වා ස 
සවව්යධය පධිඩා රිමෂ වැකීෙක් ඳවයි  එෙනිසා  ඔවුහු ත්ෙන්ත ිමසින්තෙ පවට ිළරිසිදු ඩර ැතනීෙට ෙතලි 
මවති  වැකිව යුතු නිාධා ීමන්තම  පඩා ්යයක්ණෙ ඳව නිසා  මෙෙ ප්රව්යය ත්ව ත්වත් උග්ර ඳවට ැත් මේ   
 

“මන ළඟ ඉස්මඩ මාඩ ැලියක් කතනි කවස් තුයක් තිස්මස උතුරයවා . ෙවෙ පකා ා ඉවජිමන්තු  ෙහත්ත්යට මඩ ල් 
ත්රා කිේවා   ්රින්තසිැල් මකසතරයක්ෙ ඉවජිමන්තු  ෙහත්ත්ය හනඳ මවන්තය ගිි ව තියයවා   ෂුව්ය එඩටෙ මඩ ල් 
10ක් 15ක් මන මවයමඩ ට ීමාා  ඇති  ඒත් ැලිය ත්ා ෙ උතුරයවා     මන වම  ත්තන්තවා ිනනිස්සු ඉවජිමන්තු ව 
ඩරා ු දුන්තයහෙ එයා ා සල්ලි ීමාා  කුලීඩා රමයක් කා ාා  වතමේ ඩර ැන්තයවා   ඒත් ඉතිව මන ඉස්මඩ මා 
්රින්තසිැල්ට ඒ වම  වත ඩට මය කන්තය පො ත්යා වවමයන්ත පු ෙත් මව්ඡච සල්ලි යෑමය  ඒ නිසා  ප්රව්මය 
එමහනෙෙ තියයවා   ප්රව්මය මෙ ඩක්ක කියාා  හරියටෙ කියන්තය පො ු යි  මන වම  මශවල් ඩරැන්තය ගියා ෙ 
ප්රව්යයක් යෙ තිමයයවා   ෙට ුදළුවන්ත පකා ා ත්තයට කියන්තය ිමත්රයි  ඒ වම  වත ක් ඩරවන්තය ිනනිස්සුත් ෙට 
යෑ, උැඩර ත් ෙට යෑ  ෙම  ප්රධා ය ප්රව්මය ම වගු.” (රා ජය නිාධා ීම 4, මඩ ළඹ 8) 
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මෙවතනි ඩටයුතු සියල්ා ැීමක්ණා  කිීමෙ සඳහා  නිාධා රිමයක් ැත් කීීමමන පවවයත්ා ව රා ජය නිාධා ීම 4 
පවධා ර ය ඩමළේය  ෙෑත්ඩීම ැදවචි ඩරවය ාක වයා ත්ු.ල්මල්ෙ මවයත් ිමවා ා නිවා ස සවකී්ය වා 
වතසියන්තට ව ා  සිවහුදරවා ීනන්ත ත්ෙ ැරිසරය ිළරිසිදුව ත්ඳා  ැතනීෙ උයන්තදු ඳවක ඔහු කීමේය   
 
ප්රමශවමෂ ප්රචණ් ඩා ීම ඩටයුතු ේයකයය කිීමමෙි  ාා  එෙ වතසියන්තට මැ ලීසිය ිළිබඳඳ කිසිදු 
ිමව්වා සයක් මය ෙතත්  මෙි  ප්රතිලායක් මාස සුළු මස රඩන සහ ප්රචණ් ත්වය යු  එිබිළට සිදු වය 
ඩටයුතු ඳවට ැත් වී තිමේ   
 

“ිළිබයන්තකා ඇෙව ඩලින්ත ි  ස ැළා ත්  මඩ ල්මා  සිැරඨා මඳ න්තමය හතවගිාා   මෙමහේ එිබිළටෙ මඳ යවා   මනවා  
ාවඩා මේ වුයත් මා මක් වුයත් මඩ මහත් සිශධ මවන්තය ුදළුවන්ත  ප්රචණ් ත්වය සඳහා  ඇති ඉ ඩ  මෙමහේ 
වතඩියි ” (ත්ු   ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 
 
“ෙව සතරයක් මැ ලිසියට රණ්ඩුවක් රිමැ ඨා ඩළා   එයා ාා  කීවා  ඔයා  ගිි ව ගු ස ඩා ාා  ඇිමත් රිමැ ඨා ඩරන්තය ” 
(ැදවචිඩා රියඩම  ඳෑයා  මඩමයක්, ැළු. පදයර) 

 
“පිළ මන මශවල් ැතය මැ ලිසියට කීවත් එයා ාා  එත්න්තට එන්තමන්ත මල්ඨා මවාා   එයා ා එයමඩ ට මවන්තය ඕය 
මශ සිශධ මවාා  ඉවරයි  සෙහරිමට එයා ා එයමඩ ට ිනනිමහක් ෙතරිා ඉන්තයත් ුදළුවන්ත  කතන්ත ො මසඩට ිමත්ර 
උ ීම බීුද මඩ ල්මා  මකන්තමයක් මෙත්නින්ත ගියා   ඒ මවාා මව පමප් මඩ ල්මාකුත් වත  ඇරිා ආවා   පර බීුද 
මඩ ල්මා  මකන්තය පර ළෙයට මහ ඳටෙ ැතහුවා   මහේතුවකුත් යෑ  ඒ ළෙයා  තුවා ාත් උ ා   පිළ මඩ මහ ෙක මන 
වම  මශවල් මැ ලිසියට කියන්තමය? පිළ මැ ලිසියට යන්තය ඳයයි  ඒ නිසා  පිළ නිහඬව ඉන්තයවා   සෙහර 
මවාවට මැ ලිසිය උකවුත් ඩරයවා   සතරයක් මඩල්මාක් ඇඇත්ත්ටෙ කු මව  ඉන්තය පනෙ මඩමයක්  ත්ෙන්තට 
ිමි ළු ඩරුද මඩ ල්මා  වැයක් ැතය මැ ලිසියට කිේවා   රා ළහා ින මඩමයක් ඒ මඩ ල්ාන්තට පවවා ක ඩළා   
හතඳතයි ඉතිව පිළ රිමැ ඨා ඩරාා  මැ ලිසිය වතරදඩු වන්තට මෙ යව හරි ඩමළ ත් පිළ ජීවත් මවන්තය ඕමය 
ඳමයන්ත  එයා ාා  ඇවතරදඩා රමය   ඩවක ැලි ැනීක කන්තමය යෑමය ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“මැ ලිසිය පයවවය ඩරකර ඇති ඩරයවා . මැ ලිසිය පල්ාස් ැන්තයවා   හතෙමශෙ කතයමැය පිළට ඩරකර 
ඩරයවා    පමැන්ත පහයවා  කුඩු මඩ මහක තිමයන්තමය කියාා . පිළට ඕමය වත  ඉවරමවාා  ඇිමත් මැකර ඉන්තය, 
එයා ාා  ඇිමත් පිළට ඩරකර ඩරයවා . පිළ ු.කුත් මය ඩළත් පිළව පරමැය යයවා  එයා ාා  එක්ඩ ත්්යඩ ඩරන්තය 
ඳෑමය  ඒ නිසා  පිළ හරි ැරිස්සන.” (ළු.න්ත සෙඟ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව) 

 
රූප  ට න 11: කැලික ල ඉවත් කිරීම 
 

 
 
පයවසරමයය ඇතුළුවන්තයන්තම  ප්රචණ්  �යා  සහ සුළු මස රඩන, සිවහුදරමෂ පසල්වතසි ැතටළු ආදය 
නිරා ඩර ය ඩරැතනීෙ සඳහා  මැ ලිසිමෂ ිළි ට මය ාතබීෙ නිසා  සිවහුදර වතසිමය  ඉත්ා  පසර  
ත්ත්වයඩ ැසුමවති  සනු.  සා ඩ්ඡාා වඩට සහ ා ගී ූ  මැ ලිස් නිාධා රිමයක් කියා  සි සමෂක මැ ලිසිය 
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මෙවතනි ඩටයුතු සියල්ා ැීමක්ණා  කිීමෙ සඳහා  නිාධා රිමයක් ැත් කීීමමන පවවයත්ා ව රා ජය නිාධා ීම 4 
පවධා ර ය ඩමළේය  ෙෑත්ඩීම ැදවචි ඩරවය ාක වයා ත්ු.ල්මල්ෙ මවයත් ිමවා ා නිවා ස සවකී්ය වා 
වතසියන්තට ව ා  සිවහුදරවා ීනන්ත ත්ෙ ැරිසරය ිළරිසිදුව ත්ඳා  ැතනීෙ උයන්තදු ඳවක ඔහු කීමේය   
 
ප්රමශවමෂ ප්රචණ් ඩා ීම ඩටයුතු ේයකයය කිීමමෙි  ාා  එෙ වතසියන්තට මැ ලීසිය ිළිබඳඳ කිසිදු 
ිමව්වා සයක් මය ෙතත්  මෙි  ප්රතිලායක් මාස සුළු මස රඩන සහ ප්රචණ් ත්වය යු  එිබිළට සිදු වය 
ඩටයුතු ඳවට ැත් වී තිමේ   
 

“ිළිබයන්තකා ඇෙව ඩලින්ත ි  ස ැළා ත්  මඩ ල්මා  සිැරඨා මඳ න්තමය හතවගිාා   මෙමහේ එිබිළටෙ මඳ යවා   මනවා  
ාවඩා මේ වුයත් මා මක් වුයත් මඩ මහත් සිශධ මවන්තය ුදළුවන්ත  ප්රචණ් ත්වය සඳහා  ඇති ඉ ඩ  මෙමහේ 
වතඩියි ” (ත්ු   ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 
 
“ෙව සතරයක් මැ ලිසියට රණ්ඩුවක් රිමැ ඨා ඩළා   එයා ාා  කීවා  ඔයා  ගිි ව ගු ස ඩා ාා  ඇිමත් රිමැ ඨා ඩරන්තය ” 
(ැදවචිඩා රියඩම  ඳෑයා  මඩමයක්, ැළු. පදයර) 

 
“පිළ මන මශවල් ැතය මැ ලිසියට කීවත් එයා ාා  එත්න්තට එන්තමන්ත මල්ඨා මවාා   එයා ා එයමඩ ට මවන්තය ඕය 
මශ සිශධ මවාා  ඉවරයි  සෙහරිමට එයා ා එයමඩ ට ිනනිමහක් ෙතරිා ඉන්තයත් ුදළුවන්ත  කතන්ත ො මසඩට ිමත්ර 
උ ීම බීුද මඩ ල්මා  මකන්තමයක් මෙත්නින්ත ගියා   ඒ මවාා මව පමප් මඩ ල්මාකුත් වත  ඇරිා ආවා   පර බීුද 
මඩ ල්මා  මකන්තය පර ළෙයට මහ ඳටෙ ැතහුවා   මහේතුවකුත් යෑ  ඒ ළෙයා  තුවා ාත් උ ා   පිළ මඩ මහ ෙක මන 
වම  මශවල් මැ ලිසියට කියන්තමය? පිළ මැ ලිසියට යන්තය ඳයයි  ඒ නිසා  පිළ නිහඬව ඉන්තයවා   සෙහර 
මවාවට මැ ලිසිය උකවුත් ඩරයවා   සතරයක් මඩල්මාක් ඇඇත්ත්ටෙ කු මව  ඉන්තය පනෙ මඩමයක්  ත්ෙන්තට 
ිමි ළු ඩරුද මඩ ල්මා  වැයක් ැතය මැ ලිසියට කිේවා   රා ළහා ින මඩමයක් ඒ මඩ ල්ාන්තට පවවා ක ඩළා   
හතඳතයි ඉතිව පිළ රිමැ ඨා ඩරාා  මැ ලිසිය වතරදඩු වන්තට මෙ යව හරි ඩමළ ත් පිළ ජීවත් මවන්තය ඕමය 
ඳමයන්ත  එයා ාා  ඇවතරදඩා රමය   ඩවක ැලි ැනීක කන්තමය යෑමය ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“මැ ලිසිය පයවවය ඩරකර ඇති ඩරයවා . මැ ලිසිය පල්ාස් ැන්තයවා   හතෙමශෙ කතයමැය පිළට ඩරකර 
ඩරයවා    පමැන්ත පහයවා  කුඩු මඩ මහක තිමයන්තමය කියාා . පිළට ඕමය වත  ඉවරමවාා  ඇිමත් මැකර ඉන්තය, 
එයා ාා  ඇිමත් පිළට ඩරකර ඩරයවා . පිළ ු.කුත් මය ඩළත් පිළව පරමැය යයවා  එයා ාා  එක්ඩ ත්්යඩ ඩරන්තය 
ඳෑමය  ඒ නිසා  පිළ හරි ැරිස්සන.” (ළු.න්ත සෙඟ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව) 

 
රූප  ට න 11: කැලික ල ඉවත් කිරීම 
 

 
 
පයවසරමයය ඇතුළුවන්තයන්තම  ප්රචණ්  �යා  සහ සුළු මස රඩන, සිවහුදරමෂ පසල්වතසි ැතටළු ආදය 
නිරා ඩර ය ඩරැතනීෙ සඳහා  මැ ලිසිමෂ ිළි ට මය ාතබීෙ නිසා  සිවහුදර වතසිමය  ඉත්ා  පසර  
ත්ත්වයඩ ැසුමවති  සනු.  සා ඩ්ඡාා වඩට සහ ා ගී ූ  මැ ලිස් නිාධා රිමයක් කියා  සි සමෂක මැ ලිසිය 
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මඳ මහ  ිමට ඇල්ෙතු ණු ආඩල්ැයක් උසුාය ඳවයි  ෙන්තක එෙ වතරදඩු වන්ත මැ ලිසියට මහ  
මැ ලිසය ඉදරිමෂ මවයත් ිනනිසුන්තට ඩරකර කිීමෙට ත්රන හතකියා වක් සි ත් ිළරිසක් නිසා යි  නීති 
ඩ ඩරන්තයන්තට එමරි ව කතඩිව නීතිය �යා ත්ෙඩ ඩරය මාස මැ ලිසියට ඳා කිීමෙට හතකි ත්රෙට 
ත්දන්ත ඳතඳුණු ප්රජා වක් මහ  වක්තිෙත් ප්රජා  යා යඩත්වයක් මය ෙතති වීෙ නිසා  මෙ වුන්තම  පසර ඩෙ 
ත්වත් වතඩි මේ   
 
සිවහුදරය ැරිැා ාය ඩාා ැය සඳහා  ග්රා ෙ නිාධා ීමවරයකු මය ෙතති වීෙ නිසා ක මෙෙ ප්රජා ව සෘජුවෙ 
මහ  ව්රව ත්ෙ ආරක්ණා වට ඳා ධා  ඩළ හතකි ත්වත් ප්රව්යවාට ු.හු  මකයි  මන වය ිමට වයා ත්ු.ල්ා 
ග්රා ෙ නිාධා ීම මඩ ඨාසා සයට ග්රා ෙ නිාධා ීමවරමයක් මය ෙතත්  පල්ාස් මච කයා වක් ෙත් ැසුගිය ග්රා ෙ 
නිාධා ීමවරයා  වත  ත්හයෙඩට ාක් වී තිමේ (Commission to Investigate Allegations of Bribery 
or Corruption, 2009). එකා  ැටන්ත සිවහුදර වතසියන්ත යා ඳඳ මඩ ඨාසා සයඩ ග්රා ෙ නිාධා ීමවරයකු මවත් 
ත්ෙ ප්රව්ය වා ්යත්ා  ඩළ යුතු මේ   
 

“ැන්තසාඩ ග්රා ෙ නිාධා ීම මඩමයක් ි  සයා   පල්ාස් ප්රව්යයක් නිසා  එයා ට යන්තය වු ා   ඒඩ වුමණ් පවුු දු 3, 
4ඩට ඩලිව  ත්වෙත් ග්රා ෙ නිාධා ීම මඩමයක් යෑ  පිළට කියා තිමයන්තමන්ත ුදවචි මඳ රැල්මල් ග්රෙ නිාධා ීම ළඟට 
යන්තය කියාා   පිළ එමහට ගියා ෙ එයා  ු.ල් ත්තය මකන්තමය එයා මැ ැළා මත් පයට පිළට මයමවයි  ඒ 
ිනනිස්සුන්තම  වත  ඉවර මවයඩල් පිළ ඳාව ඉන්තය ඕය ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

  

6.4 ැරුවන්  ැා වඩා  ැනීම    ඔවුන්ර  අධයාපනය 
 

ු.ඩුක්කුවා ීනන්තව සි ස ඩා ාමෂීම ත්ො  ු.හු  දුන්ත පධයා ැයය හා  සනඳන්තධිත් ැතටළු රා ිලයකින්ත ිනීමෙ 
සඳහා  ැා සල් යය වයමසේ කු වන්තට යතවත් ැදවචි ඩරවීෙ උැඩා ීම වී ඇත්  එවතනි ළු.න්ත සෙඟ ඩළ 
මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා වඩීම සිවහුදරට ැතිනණිෙ නිසා  ත්ො ම  ජීිමත් දයුණු ූ  ඳව එෙ ළු.න්ත 
ඒඩෙතිඩව ිළිබැන්තයා  ාද  සිවහුදරමෂ සා ෙඩා මී ැරිසරය ඔවුයට නිවමසේීමත් පධයා ැය ඩටයුතුවා 
නිරත් වීෙට පවඩා වය සැයා  මකය ඳව කියවුණි  ත්ො ටෙ කියා  ඩා ෙරයක් යතත්මහ ත් ැා  න කිීමෙ 
සඳහා  ඩා ෙරයක් තිබීමන වතකැත්ඩෙ මෙෙ කු මව  ඉස්ෙතු මඩ ට කතක්ූ හ  ඔවුන්තම  ැතරණි 
වා සභූිනමෂ නිත්රෙ ඩාමඩ ාහා රණ්ඩුසු වල් තිබීෙ ඔවුන්තම  පධයා ැයයට ඳා ධා වක් ූ  ආඩා රය 
ඔවුහු ිමස්ත්ර ඩළහ  ඔවුහු සිවහුදරමෂ එවතනි ඩාමඩ ාහා යතත්තයි මය කීහ  යු.ත් යව 
වා සසා්ා යයට ැතිනණිමෙන්ත ැසු එවතනි රණ්ඩු සු වල් ඇති වීමන ප්රව ත්ා ව පඩු ූ  ඇති ඳව කීහ  යව 
ැරිසරය තුළ ම  ණා ඩා ීම ඳව පඩු වී තිබීෙ ැතය ඔවුහු සතුට ැළ ඩළහ  ත්වක වතසි ඩා ාමෂීම ජා 
ැතලීන, ජාය ඩා න්තදු වය වහා සහ උතුරය පැිමත්ර ජාය ැාා  ඳසිය වාවල් ඇැහළ ො ාමෂ ැවුල් 
හතු ණු ිමට  මය ෙතති ැරිසරය ඔවුයට ෙහත් පස්වතසිල්ාක් ඳව ප්රඩා ව ඩළහ   
 

“එවා  ැහත් මින නිසා  වතස්සෙ හතෙකා ෙ ැායවා   එත්මඩ ට පිළ පසර  මවයවා   පමප් මැ ත් මත්මෙයවා   
මෙමහේ ඒ ප්රව්ය යෑ, මනවා  ෆ්ාතඨාමය ” (ළු.න්ත සෙඟ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව) 
 
“ෙට මෙමහ සතයසල්මල් ැා  න ඩරන්තය ුදළුවන්ත  ඉස්සර ෙව හරි ඳමයන්ත ි  සමය වතහතා ෙම  මැ ත් මත්මෙයි 
කියාා   පධයා ැමන්ත ිමත්රක් මයමවයි, ඉස්සර පිළ ලී ඳඩුවක්වක් ැන්තය ඳයයි ැාය නිසා  ” (ැතහතණු ළෙමයක්, 
මකවය පදයර) 

 
පධයා ැයය ිළිබඳඳව උයන්තදු වය කු වන්තට සිවහුදරය මඩත්රන උැඩා ීම වන්තමන්තකතයි කතයට ිමව්ව 
ිමකයා ාමෂ ඉමැු ෙ ාඳය කතරියක් ිමස්ත්ර ඩළා ය   
 

“පමප් ඉස්සර වත්මත් ළෙයි, ිමමවේණමයන්ත ැෑණු ළෙයි ඉමැය ැන්තය කිසිෙ උයන්තදුවක් තිණදමණ් යෑ  ැෑණු 
ළෙයි 18, 20 මවයමඩ ට ඩසා ක ඳතකාා  යයවා   ඉමැය ැන්තය උයන්තදු මව්ඡච පයට සතාකුමව මවයස් ිමදහඩට 
පලි ඔළුඩා රමය  කියාා  කීමේ  ඩවුු ත් පිළට ඩතෙති යෑ  එමහෙ ඳාය මඩ ට මෙමහේ හරි මහ ඳයි  ඉමැය 
ැන්තය ඩතෙති පයට උකේ ඩරයවා  ” (ැතහතණු ළෙමයක්, මකවය පදයර) 

 
ඉහළ පධයා ැය සුදුසුඩන මය ෙතති සිවහුදර මකො ිළමය  ත්ෙ කු වන්තට ඉැතන්තවීෙ ිළිබඳඳව ෙහත් මසේ 
උයන්තදු ූ හ   
 

“හුඟක් පනොා  ඉමැය මැය යෑ. ඒත් එයා ාා  ත්ෙන්තමැ කු වන්තට උැන්තයන්ත ෙහන්තසි මවයවා   එයා ාා  
හකන්තමන්ත ළඟ තියය මහ ඳ ඉස්මඩ ාවාට ළෙයි යවන්තය   සයුණන්ත ැන්තතිවාට යවා මහ ඳට උැන්තයන්තය ” 
(රා ජය නිාධා ීම 2, මඩ ළඹ 8) 
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ැා සල් කු වන්තම  දයුණුවට මහේතු ිමය හතකි මෙවතනි ධයා ත්ෙඩ මවයස්ඩන ැ යා වක් සිදු වී තිණද ක 
කු වන්තම  පධයා ැයයට සෘ ා ත්ෙඩව ඳාැෑ හතකි මහේතු ප්රව්යැ මකඩක් හඳුයා  ැත් හතකි ිමය  එයන 
1  පධයා ැයය මඩමරි  සෘජුවෙ ඳාැා ය සා ධඩ සහ 2  සො ජා ු මය ජයය මඩමරි  ඳාැා ය සා ධඩ 
වවමයනි  ැා සාඩට ඇතුළත් ඩර ැතනීෙ, ැා සාට යා ෙ සඳහා  වතඩි දුරක් ැෙන්ත ඩළ යුතු වීෙ නිසා  
ප්රවා හය ැා ස්තු ඉහළ යා ෙ, පඩු ආකා යන ත්ත්ව, ැවුමාන්ත මහ  ප්රජා මවන්ත වා ස්ත්රිය ඩටයුතු සඳහා  
ාතමඳය සහමය ැය පඩු වීෙ සහ පිළරිසිදු ැරිසරය සහ සුරත්ුතන්ත නිසා  ඇති වය මසෞ ය ත්්යජය මෙෙ 
ැළු. ප්රව්යැයට පයත් මේ  සො ජ ැරිසරය හා  ඳතඳුණු ැතටළු සහ පධයා ැයය ිළිබඳඳව මකො ිළයන්ත සහ 
ප්රජා ව තුළ ඇති ආඩල්ැය මකවතනි ප්රව්යැයට පයත් මේ   

 
සෑෙ මකො ිළමයක්ෙ කු වන්තම  සො ජා ු මය ජයයට සෘ ා ත්ෙඩව ඳාැෑෙ හරහා  ඔවුන්තම  
පධයා ැයයට ඳා ධා  ඩළ හතකි ඩු ණු ිළිබඳඳව මිය ැළ ඩළහ   
 

“පිළ පමප් මැවල් ඇතුමළ ැා ඩුමව ඉන්තයවා   එමහෙ ඳතුතමව ත් පමප් ජීිමත් දයුණු මවාා   මන ැරිසරය ත්ෙයි 
එඩෙ ප්රව්මය  පමප් ු.ණුුදු  ිනනිිළරිමෂ හතමකන්තමය මනවා  ඳාා මැය ත්ෙයි  ඒඩ ත්ෙයි එඩෙ දුඩ ” 
(ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
කු වන්ත සො ජා ු මය ජයය සනඳන්තධමයන්ත ැතවති ැතටළුවාට ු.හු  ීමෙ සඳහා ක වතඩිි  සමය  ිමිමධ 
යා න්තත්ර  පු ැෙයය ඩළහ  මඳ මහ  මකො ිළන්ත ත්ෙ කු වන්තට ප්රජා ව තුළ නිකහමසේ සතරිසතීමෙට 
පවස්ාා ව දුන්තමන්ත යතත්  ත්වත් ිළරිසක් ත්ෙ කු වන්ත හතකිත්ා ක් ැා සමාන්ත ැසු ිමණය ඳා ි ර 
�යා ඩා රඩනවා නිරත් ඩරූ හ  ිමණය ඳා ි ර ඩටයුතුවා නිරත් ඩරූ  ිමට කු වන්තම  සිත් මය ු. 
වන්තමන්ත ප්රජමවන්ත ඳතහතර ඩටයුතු මඩමරි  මසේෙ ඔවුයට ප්රජා මේ තිමඳය ‘යරඩ ආශ්රමයන්ත’ ිනීමෙටක 
එය ො ්යැය ැා කා  මකයි  මෙෙ යා න්තත්ර  මකො ිළයන්තම  මිය දුු  කිීමෙට මහේතු වුවක ීම්ය  ඩා ලීයව ැත් 
ඩා ප්රජා ව තුළ සො ජ සනඳන්තධත්ා  වක්තිෙත් මය වීෙට මහේතුවක්ක මවයි  රා ජය නිාධා ීම 1 මැන්තවා  
දුන්ත ආඩා රයට ප්රජා  ඩටයුතුවා නිරත් වීෙට ත්ු  යියම  ඇති ෙතලිඩෙට මහේතුව මෙයයි ඇ5 2 
මඩ ටස ඳාන්තය   කු වන්තට ප්රජා ව තුළ නිකහමසේ සතරිසරන්තයට ඉ  ු දුන්ත ිමට ත්ු   ැරුදර පත්ර 
සනඳන්තධත්ා  මැ ඬ යතමඟන්තමන්ත යතත්  මෙය සිවහුදර වතසියන්තම  සුඳසා ධයය සහ ඔවුන්තම  
දගුඩා ලීය ැතවතත්ෙ මඩමරි  ඳාැා ය වතකැත් සො ජ ිමකයා ත්ෙඩ සා ධඩයකි   
 
ු.ඩුක්කු හා  ැතල්ැත්වා ීනන්ත හට ව ා  සථ්ිර නිවා ස ාඳා  ීමෙ පඩු ආකා යනාා  ස ැවුල්වා කු වන්තම  
පධයා ැය ෙඨාටෙ සහ පවසා්ා  ඉහළ යතවවීෙ උමකසා  ඩළ හතකි ෙහඟු ඩ්යත්වයයකි  මෙෙ සථ්ිර නිවස 
තුළ ‘සවිමධිත් පවඩා වයක්’ ඇඋකා : ැා  න කිීමෙ සඳහා  ඩා ෙරයක්  සහ වතඩි ැහසුඩන ඇඋකා : නිවස 
තුළෙ ඇති යා ය ඩා ෙරය  තිමේ  ස්ථිර නිවසක් සිවහුදර ළෙයින්තම  පධයා ැය ෙඨාටමන දයුණුවට 
සනඳන්තධ ඩරිනන්ත මෙෙ ඩා ්යයමයි  උැරිෙ ලා මයළා  ැතනීෙට යන ත්වදුරටත් රජමෂ මහ  රා ජය 
මය වය ආයත්යවා ෙතදහත් වීෙ පවවය වු  ඇත්   
 
6.5 මත්ද්රවය    මත්පැන් 

 
සිවහුදරමෂ ඇති වය ප්රචණ් ත්ා  සහ සුළු පැරා ධ සෑෙ ිමටෙ ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත පව ා ිමත්ය සෙඟ 
සනඳන්තධ මේ  යු.ත් ැදවචිඩු වන්තට මැ ලිසිමයන්ත ාතමඳය සහමය ැය දු්යවා වීෙ නිසා  ඔවුන්තට මන 
සනඳන්තධමයන්ත ඩළ හතකි මකයක් යතති ත්රනය  එමසේ ඔවුන්ත සෙඟ වා ක ිමවා ක කිීමෙට යා මන පනිස 
ප්රතිලා සිවහුදර වතසියන්ත පත්කතකීමෙන්ත කනී  මන නිසා  එෙ ැදවචිඩු වන්ත මෙෙ පව ා ිමත්ා  ඩරන්තයන්ත 
ිළිබඳඳව පු ැෙයය ඩරන්තමන්ත නිහඬ ප්රතිැත්තියකි  ත්වක දු්යවා ප්රජා  සනඳන්තධත්ා ක මෙෙ පව ා ිමත්ා  
ඩරන්තයන්ත හු.මේ සිවහුදර වතසියන්ත දුරවා ඩරවයි   

  
ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත ශ්රි ාවඩා මේ, ිමමවේණමයන්තෙ මඩ ළඹ, පඩු වරප්රසා කාා  ස ිළරිස්වා තීර ා ත්ෙඩ 
ාක්ණ යක් ඳවට ැත් වී ඇත්  ඇත්තු.න්තට ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත යු  පඩු වරප්රසා කාා  ස ප්රජා වන්ත 
මවු වට මයදය හතකි ත්වත් යා ෙයක් ත්රනය  මෙය සතඳතිමන්තෙ පතිවමය ක්තියක් වුවක, එෙඟින්ත මෙෙ 
ප්රජා වන්ත සනඳන්තධමයන්ත ැවතිය ෙහජය ආඩල්ැට ප්රඩට මේ  මෙි  සුළු සත්යයක්ක යතතුවා  මය මේ  
පැම  මත් රතුු  සැයන්තයන්ත ිමසින්ත මැන්තවා  ීම ඇති ැරිද ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත යු  සිවහුදරය 
හු.මේ ැවත්යා  ප්රධා යත්ෙ සො ජයීය සහ ආ්යථිඩ ැතටළු මකඩයි  මෙි ීම පැ ිමසින්ත යතඟිය යුතු ප්රව්යය 
වන්තමන්ත මෙෙ ප්රජා ව යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු ෙත්ද්රවය සහ ෙත්කුඩු ආ�ත් ැතටළුමේ පඩුවක් සිදු වී 
ඇත්කතයි යන්තයයි  සිවහුදරමෂ යතවත් ැදවචිඩරූ  ිළරිස මකස ඳාය ඩා ඔවුන්ත පත්ර ෙත්ද්රවය සහ 
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ැා සල් කු වන්තම  දයුණුවට මහේතු ිමය හතකි මෙවතනි ධයා ත්ෙඩ මවයස්ඩන ැ යා වක් සිදු වී තිණද ක 
කු වන්තම  පධයා ැයයට සෘ ා ත්ෙඩව ඳාැෑ හතකි මහේතු ප්රව්යැ මකඩක් හඳුයා  ැත් හතකි ිමය  එයන 
1  පධයා ැයය මඩමරි  සෘජුවෙ ඳාැා ය සා ධඩ සහ 2  සො ජා ු මය ජයය මඩමරි  ඳාැා ය සා ධඩ 
වවමයනි  ැා සාඩට ඇතුළත් ඩර ැතනීෙ, ැා සාට යා ෙ සඳහා  වතඩි දුරක් ැෙන්ත ඩළ යුතු වීෙ නිසා  
ප්රවා හය ැා ස්තු ඉහළ යා ෙ, පඩු ආකා යන ත්ත්ව, ැවුමාන්ත මහ  ප්රජා මවන්ත වා ස්ත්රිය ඩටයුතු සඳහා  
ාතමඳය සහමය ැය පඩු වීෙ සහ පිළරිසිදු ැරිසරය සහ සුරත්ුතන්ත නිසා  ඇති වය මසෞ ය ත්්යජය මෙෙ 
ැළු. ප්රව්යැයට පයත් මේ  සො ජ ැරිසරය හා  ඳතඳුණු ැතටළු සහ පධයා ැයය ිළිබඳඳව මකො ිළයන්ත සහ 
ප්රජා ව තුළ ඇති ආඩල්ැය මකවතනි ප්රව්යැයට පයත් මේ   

 
සෑෙ මකො ිළමයක්ෙ කු වන්තම  සො ජා ු මය ජයයට සෘ ා ත්ෙඩව ඳාැෑෙ හරහා  ඔවුන්තම  
පධයා ැයයට ඳා ධා  ඩළ හතකි ඩු ණු ිළිබඳඳව මිය ැළ ඩළහ   
 

“පිළ පමප් මැවල් ඇතුමළ ැා ඩුමව ඉන්තයවා   එමහෙ ඳතුතමව ත් පමප් ජීිමත් දයුණු මවාා   මන ැරිසරය ත්ෙයි 
එඩෙ ප්රව්මය  පමප් ු.ණුුදු  ිනනිිළරිමෂ හතමකන්තමය මනවා  ඳාා මැය ත්ෙයි  ඒඩ ත්ෙයි එඩෙ දුඩ ” 
(ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
කු වන්ත සො ජා ු මය ජයය සනඳන්තධමයන්ත ැතවති ැතටළුවාට ු.හු  ීමෙ සඳහා ක වතඩිි  සමය  ිමිමධ 
යා න්තත්ර  පු ැෙයය ඩළහ  මඳ මහ  මකො ිළන්ත ත්ෙ කු වන්තට ප්රජා ව තුළ නිකහමසේ සතරිසතීමෙට 
පවස්ාා ව දුන්තමන්ත යතත්  ත්වත් ිළරිසක් ත්ෙ කු වන්ත හතකිත්ා ක් ැා සමාන්ත ැසු ිමණය ඳා ි ර 
�යා ඩා රඩනවා නිරත් ඩරූ හ  ිමණය ඳා ි ර ඩටයුතුවා නිරත් ඩරූ  ිමට කු වන්තම  සිත් මය ු. 
වන්තමන්ත ප්රජමවන්ත ඳතහතර ඩටයුතු මඩමරි  මසේෙ ඔවුයට ප්රජා මේ තිමඳය ‘යරඩ ආශ්රමයන්ත’ ිනීමෙටක 
එය ො ්යැය ැා කා  මකයි  මෙෙ යා න්තත්ර  මකො ිළයන්තම  මිය දුු  කිීමෙට මහේතු වුවක ීම්ය  ඩා ලීයව ැත් 
ඩා ප්රජා ව තුළ සො ජ සනඳන්තධත්ා  වක්තිෙත් මය වීෙට මහේතුවක්ක මවයි  රා ජය නිාධා ීම 1 මැන්තවා  
දුන්ත ආඩා රයට ප්රජා  ඩටයුතුවා නිරත් වීෙට ත්ු  යියම  ඇති ෙතලිඩෙට මහේතුව මෙයයි ඇ5 2 
මඩ ටස ඳාන්තය   කු වන්තට ප්රජා ව තුළ නිකහමසේ සතරිසරන්තයට ඉ  ු දුන්ත ිමට ත්ු   ැරුදර පත්ර 
සනඳන්තධත්ා  මැ ඬ යතමඟන්තමන්ත යතත්  මෙය සිවහුදර වතසියන්තම  සුඳසා ධයය සහ ඔවුන්තම  
දගුඩා ලීය ැතවතත්ෙ මඩමරි  ඳාැා ය වතකැත් සො ජ ිමකයා ත්ෙඩ සා ධඩයකි   
 
ු.ඩුක්කු හා  ැතල්ැත්වා ීනන්ත හට ව ා  සථ්ිර නිවා ස ාඳා  ීමෙ පඩු ආකා යනාා  ස ැවුල්වා කු වන්තම  
පධයා ැය ෙඨාටෙ සහ පවසා්ා  ඉහළ යතවවීෙ උමකසා  ඩළ හතකි ෙහඟු ඩ්යත්වයයකි  මෙෙ සථ්ිර නිවස 
තුළ ‘සවිමධිත් පවඩා වයක්’ ඇඋකා : ැා  න කිීමෙ සඳහා  ඩා ෙරයක්  සහ වතඩි ැහසුඩන ඇඋකා : නිවස 
තුළෙ ඇති යා ය ඩා ෙරය  තිමේ  ස්ථිර නිවසක් සිවහුදර ළෙයින්තම  පධයා ැය ෙඨාටමන දයුණුවට 
සනඳන්තධ ඩරිනන්ත මෙෙ ඩා ්යයමයි  උැරිෙ ලා මයළා  ැතනීෙට යන ත්වදුරටත් රජමෂ මහ  රා ජය 
මය වය ආයත්යවා ෙතදහත් වීෙ පවවය වු  ඇත්   
 
6.5 මත්ද්රවය    මත්පැන් 

 
සිවහුදරමෂ ඇති වය ප්රචණ් ත්ා  සහ සුළු පැරා ධ සෑෙ ිමටෙ ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත පව ා ිමත්ය සෙඟ 
සනඳන්තධ මේ  යු.ත් ැදවචිඩු වන්තට මැ ලිසිමයන්ත ාතමඳය සහමය ැය දු්යවා වීෙ නිසා  ඔවුන්තට මන 
සනඳන්තධමයන්ත ඩළ හතකි මකයක් යතති ත්රනය  එමසේ ඔවුන්ත සෙඟ වා ක ිමවා ක කිීමෙට යා මන පනිස 
ප්රතිලා සිවහුදර වතසියන්ත පත්කතකීමෙන්ත කනී  මන නිසා  එෙ ැදවචිඩු වන්ත මෙෙ පව ා ිමත්ා  ඩරන්තයන්ත 
ිළිබඳඳව පු ැෙයය ඩරන්තමන්ත නිහඬ ප්රතිැත්තියකි  ත්වක දු්යවා ප්රජා  සනඳන්තධත්ා ක මෙෙ පව ා ිමත්ා  
ඩරන්තයන්ත හු.මේ සිවහුදර වතසියන්ත දුරවා ඩරවයි   

  
ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත ශ්රි ාවඩා මේ, ිමමවේණමයන්තෙ මඩ ළඹ, පඩු වරප්රසා කාා  ස ිළරිස්වා තීර ා ත්ෙඩ 
ාක්ණ යක් ඳවට ැත් වී ඇත්  ඇත්තු.න්තට ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත යු  පඩු වරප්රසා කාා  ස ප්රජා වන්ත 
මවු වට මයදය හතකි ත්වත් යා ෙයක් ත්රනය  මෙය සතඳතිමන්තෙ පතිවමය ක්තියක් වුවක, එෙඟින්ත මෙෙ 
ප්රජා වන්ත සනඳන්තධමයන්ත ැවතිය ෙහජය ආඩල්ැට ප්රඩට මේ  මෙි  සුළු සත්යයක්ක යතතුවා  මය මේ  
පැම  මත් රතුු  සැයන්තයන්ත ිමසින්ත මැන්තවා  ීම ඇති ැරිද ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත යු  සිවහුදරය 
හු.මේ ැවත්යා  ප්රධා යත්ෙ සො ජයීය සහ ආ්යථිඩ ැතටළු මකඩයි  මෙි ීම පැ ිමසින්ත යතඟිය යුතු ප්රව්යය 
වන්තමන්ත මෙෙ ප්රජා ව යතවත් ැදවචි ඩරවීමෙන්ත ැසු ෙත්ද්රවය සහ ෙත්කුඩු ආ�ත් ැතටළුමේ පඩුවක් සිදු වී 
ඇත්කතයි යන්තයයි  සිවහුදරමෂ යතවත් ැදවචිඩරූ  ිළරිස මකස ඳාය ඩා ඔවුන්ත පත්ර ෙත්ද්රවය සහ 

39 

ෙත්ැතන්ත  ා ිමත්මෂ පඩුවක් සිදු වී ඇත්  සා ො යය වවමයන්ත ැත් ඩා ෙත්ද්රවයවා වයා ප්තිමෂක පඩුවක් 
කතඩ ැත් හතඩ   
 

“ෙට වයා ත්ු.ල්මල් මැයක් දුන්තයෙ ෙව ඇත්ත්ටෙ ඳය උ ා   ඒත් මෙහා ට ආවට ැස්මසේ කතයැත්ත්ා  මෙමහ කතන්ත 
හුඟක් මවයස් මවාා  කියාා   ෙව ඳාා මැ මර ත්තු මව්ඡච කිසිෙ ප්රව්යයක් ෙට ඇති වුමණ් යෑ  වයා ත්ු.ල්ා කතය 
හුඟක් මවයස් මවාා   පනිවා ්යයමයන්තෙ මන ත්ඨාටු මැවුතත් ඒඩට මා කු සහා යක් ීමා තියයවා  ” (ුදු ණමයක්, 
මකවය පදයර) 

 
මැ ලිසිමෂ හදසි මෙමහයුෙඩීම ැතයැතනීෙටත් සතඟවී සිටීෙටත් පවවය ආඩා රමෂ මැ  යතඟිලි 
වුහයක් සිවහුදරමෂ යතත්  ු.ඩුක්කු ැරිසරය තුළ මෙවතනි ුදශැායින්තට ැතය ැතනීෙට මහ  සතඟවී 
සිටීෙට මැ ලිසියටවත් මස ය ැත් මය හතකි ත්රෙටෙ පතුු  ැා රවල් ැ යා වක් ඇත්  මෙය 54 වත්ත් 
සෙඟ සසඳය ඩා සිවහුදරමෂ ෙත්ද්රවය පඩු වීෙ මඩමරි  ඳාැෑ එක් මහේතුවක් ිමය හතකිය  ෙත්ද්රවය 
ිළිබඳඳ ප්රව්යයට ත්වත් ැතතිඩ ක් ඇත්  හල්ැහකුුරර යු  යා ඳකව ිළි  ස ු.ඩුක්කු ප්රජා වකි  මෙ වුන්ත 
ත්වෙත් කු ණු මාස ෙත්ද්රවය උවදුමරන්ත පී ා වට ාක් වී සි සති  සිවහුදර ැදවචිඩු වන්තට පු ව 
හල්ැහකුුරරවා ීනන්ත ඩල්ලි ැතීන ෙත්ද්රවය  ා ිමත්ා  කිීමෙ සඳහා  සිවහුදරය  ා ිමත්ා  ඩරති  සිවහුදරය තුළ 
ඇති ිමවෘත් පවඩා ව, ැස් සහ ඳවකු හල්ැහකුුරර ත්ු  මය  සිවහුදරය තුළට ආඩ්යණ ය ඩර ැන්තයා  
සා ධඩ මවති  මන නිසා  සිවහුදරය එි  ැදවචිඩු වන්තට පයා රක්ෂිත් ස්ාා යයක් ඳවට ැත් වී තිමේ   
 

“මන ළඟීම පර පුතත් මැවල් මඳකා මකන්තය ඉස්සර ඩඨා සයක් ආව සුශක ඩරන්තය. කන්තයවක ෙව මෙ ඩක 
ඩරැත්මත් කියාා ? ෙව එයා ාා  යා ළු ඩරමැය මත් එමහෙ ීමාා  ෙම  කුස්සිමය ජමන්තමා ළඟ තියය ජෑන ැහ 
ඩැන්තය කීවා   ඩඨා සය ුදටුවක් වම  ැා ිම්ඡචි ඩරුද මඩ න්තක්රිඨා ඩෑාාත් පයින්ත ඩරව ැත්ත්ා   කතන්ත ඒ ඩරකමරත් 
ඉවරයි  ෙට හරිෙ නිකහසයි  ඒඩ ත්ෙයි ෙට තිණදණු මා කුෙ ඩරකම්ය  එයා ාා  ඇිමත් ඔත්ය ඉඳමැය ත්ෙයි සිැරඨා 
මිේමව, ැවජා  ැතහුමව, කුණුහු ැ කිේමව  මන මැකර ෙට මඩල්මා  ඉන්තයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර)  

  
සවස් වය ිමට සිවහුදර සවකී්ය ය පවට බීෙත් උකිමය සතරිසරති  මන නිසා  ඇති වය ප්රව්ය ැ යා වකි: 
ම  ණා ව, පයවසර ඇතුළුවීන, පස ය වචය  ා ිමත්ය සහ ඔු මය වුන්ත පත්ර මහ  ඔවුන්ත සහ 
සිවහුදරවා ීනන්ත පත්ර රණ්ඩු සු වල් ඒ පත්ර මවයි  මන නිසා  හල්ැහකුුරර ප්රජා වම  ැතටළු සඳහා  ව ා  
ස්ථිර ිමසඳුෙක් ාතමඳය තුු  එෙ ප්රව්ය සිවහුදරයටක ිමි ීමෙ වතාතක්වීෙ පැහසුය  මෙි ීමක මැ ලිසිය 
එෙ  ප්රව්ය ිමසඳීෙ සනඳන්තධමයන්ත උයන්තදු වන්තමන්ත යතත්  ඔවුන්තම  ඇල්ෙතු ණු ආඩල්ැය ිමස්ත්ර 
ඩරය සහස්ුදර මැ ලිසිය ප්රඩා ව ඩරන්තමන්ත මෙවතනි ආරවුල්වා ැතටාතමවන්තමන්ත සුළු ැරිො   
ෙත්ද්රවය මවළඳුන්තය  මෙෙ සුළු ැරිො   මවළඳුන්ත පත්ප වගුවට ැතනීෙට ඔවුන්ත ෙතලි වන්තමන්ත ඔවුන්ත 
පත්ප වගුවට ැත්ත්ක ඔවුන්ත මසේවමෂ මය කවා  සි සය ෙහා ැරිො   මවළඳුන්ත ත්වෙත් නිකතල්මල් සි සය 
නිසා ත් ඔවුන්ත මඳ මහ  ිමට රමඨා ඳාවත් ුදශැායින්ත හා  සනඳන්තධිත් නිසා ය  මෙෙ ඳාවතුන්ත හරහා  
ත්ො ට  පඩටයුත්ත්ක් මේයතයි ඔවුහු මිය මවති   
 

“මන ගිය සතිමය මෙත්ය රණ්ඩුවක් උ ා . මැ ලිසිය ඉස්සරහත් එයා ා දැටෙ ැහැත්ත්ා . සහස්ුදම්ය මැ ලිසිය 
යෙ වත ක්ෙ යෑ  ෙව යව ි ත්න්තමන්ත එයා ා මෙත්ය ිනලිටරි මැ ලිස් හරි ආින එමඩන්ත හරි කා න්තය ඕමය මෙමහට  
ප්රව්මන්ත මනඩයි. මැ ලිසියත් සෙහර පය එක්ඩ සනඳන්තධයි, ු.කල් ැණුමකු  තියයවා   මෙ යව හරි ප්රව්යයක් 
වුයා ෙ මැ ලිසිය ඒ ිනනිස්සුන්තමැ ැතත්ත් ැන්තයවා   මෙත්ය ෙර යක් වුයත් මැ ලිසිය කිසි මකයක් ඩරන්තමය 
යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර  

 
සුළු මස රඩන මඳ මහ  ිමට සිදු ඩමළේ ක්ණණිඩ ු.කල් පවවයත්ා  සි ත් ිළරිසක් ූ  ෙත්ද්රවය පව ා ිමත්ා  
ඩරන්තයන්ත ිමසිනි  ෙත්ද්රවය පමාිම ඩරන්තයන්ත සනඳන්තධමයන්ත කිසියන ිළයවරක් මය ැන්තයා  තුු  
මෙවතනි සුළු මස රඩන යතති ඩර කතමීෙ පැහසු වු  ඇත්   

 
“පිළට නිකහමසේ පමප් වා හමන්තවත් ැා ක් ඩරන්තය ඳෑ  මැරල් ටතවකිමය මැරල්  සඩත් මහ රඩන ඩරයවා   ෙම  
ුදත්ා ට ත්රි වීල් එඩක් තියවයා   මකසතරයක්ෙ එයා ම  ටව්ය මස රඩන ඩළා   වා හමන්තට කා ාා  තියය ඩා ැඨා  සඩත් 
මහ රඩන ඩරයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

6.6 ප්රජාව තුළ කාන්තාවකර  තත්වය: 
 
සිවහුදර වතසියන්ත එෙ ප්රමශවය මඳ මහ  දුරටෙ ැතහතණු ළෙයින්තට සහ ඩා න්තත්ා වන්තට ‘ආරක්ෂිත්’ 
ස්ාා යයක් මාස හඳුයා  ැනිති  සතිනයකු ත්ෙ මිරිඳට ැහර දුන්ත එක් පවස්ාා වක් ිළිබඳඳව හතු ණු ිමට 
නිමවස් තුළ ැවා  ඩා න්තත්ා වන්තට එමරි  ්රෑර ෙඨාටමන ප්රචණ් ත්වයක් ැතය පසන්තයට ාතණදමණ් යතත්   
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“මෙමහ රණ්ඩු මැ ාා සියටවත් මේරන්තය ඳෑ. එයා ා නිඩව ඳා ඳා යයවා   පවුු දු කවමසේ ිනනිමහක් වා හමන්තඩ 
තියා මැය ැෑණිමයකුට ැතහුවා   මැ ලිසිය ආවා   ඇිමත් පමැන්ත ඇහුවා  ‘වයා මත් මේඡචර ප්රව්ය තිමයශද ැෑණු-
ිළරිින ප්රව්යයක්ක ඔයා ාට තියය මා කුෙ ප්රව්මය’  ඒ ිනනිහ කිේවා   ‘ෙව ැහන්තමය ෙම  ැෑණිට’  මැලිසිය 
යන්තය ගියා  ” (ඩා න්තත්ා වන්ත සෙඟ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව) 

 
මඩමසේ මවත්ත් මෙි ීම ආරවුා ඇති ඩරැත් සතිනයා  සහ මිරිඳ සිවහුදර වතසිමය  මය ූ හ. එෙ නිසා  
මෙය සිවහුදරය තුළ ැවතිය ඩා න්තත්ා වන්තට එමරි  ප්රචණ් ත්වයට උකා හර යක් මාස ැත් මය හතඩ  
හුමකක්ෙ සතිනයා  ිමසින්ත මැ ලිසිමෂ පවෙ ඇඟිලි ැතීනෙක් ඇති ස්ාා යයක් මෙෙ ැහර ීමෙ සඳහා  මත් රා  
ැත්ත්ා  ිමය හතකිය   
 
මෙෙ ප්රජා ව තුළ ඩා න්තත්ා වන්තට ු.හු  ීමෙට සිදුමවය පැහසුත්ා  ැතය ිමෙසූ ිමට වතඩිුදරෙ කියවුමණ් 
ෙඟ මත් ටීම ැතහුණු ළු.න්තට උසුළු ිමසුළු කිීමෙ සනඤ 
ඳන්තධවයි  යු.ත් මෙහීම මස ය ැතණුු  රසවත් ඩා ර ය ූ මෂ මෙෙ උසුළු ිමසුළු කිීමන 
ුදු ණා ධිැත්යමෂ ප්රඩා වයයඩට ව ා  ැතහතණුන්ත ිමසින්ත ත්ෙ හතසිීමෙ හරහා  නි්යො  ය ඩරැන්තයා  
මකයක් මාසට එෙ ප්රතිචා රඩයින්ත කතක්ූ  ප්යාඩායයයි  ඩා න්තත්ා වන්තට එමරි  මෙවතනි �යා  
සනඳන්තධමයන්ත මෙවතනි ප්යාඩාය ාා වමක්ය සන්තක්ය ය තුිබන්ත නිත්ර පසන්තයට ාතමේ  මකවය 
පදයම්ය ෙේවු  කිි ැ මකමයක් හතු ණු ිමට මඳ මහ  මකයා  මෙය දුටුමේ මය සාඩා  හතරිය හතකි 
ත්රන සුළු සිශධියක් මාසයි.  
 

“මන ැරිසරමෂ ැෑණුයි ැෑණු ළෙයි හුඟක් නිකහමසේ ඉන්තයවා . රෑ 7ට 8ට වුයත් ැෑණු ළෙයින්තට ැා මර යන්තය 
ුදළුවන්ත  ෙව ඉන්තමය ඩටුඳතශමක  ෙටවත් එමහෙ යන්තය එන්තය ඳෑ  ෙව ඳස් මහ ල්ඨා එමක් ඉඳන්ත මැකරට ත්රි වීල් 
එඩක් ැන්තයවා   ෙටවත් මෙමහ ඩවකා වත් ඩරකරයක් මවාා  යෑ  ිනනිස්සු, ළෙයි ැවා  ැා ම්ය හනඳ වු ා ෙ හරිෙ 
ඩු  ා වන්තත්යි ” (රා ජය නිාධා ීම 2, මඩ ළඹ 8) 

 
“පිළ මහ ඳට ි  සමය ත් පිළට ඕය ත්රන ඩල් ඉන්තය ුදළුවන්ත  මෙත්ය වල්ඩන යෑ  ඩවුු ත් පමප් ජමයල්වලින්ත 
එමඳන්තමය යෑ  ඒ පතින්ත මෙත්ය කිසිෙ ප්රව්යයක් යෑ  මා කුෙ ප්රව්මය කුඩු ත්ෙයි ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“ැෑණු ළෙයින්තට නිකහමසේ එමෙ මෙමහ යන්තය ුදළුවන්ත  ෙට කතන්ත 29යි  ෙට වයා මත් ඩවකා වත් එමහෙ ප්රව්යයක් 
මවාා  යෑ  ඒත් ඉතිව පිළත් ැා රමත් මඨාීම ිළිබමවාඩට ඉන්තය ඕමය  පිළ හතද්ඡච ිමදහ වතකැත්  හතමෙ ෙ ෙම  
ෙහත්ත්යව කන්තයවා   ෙම  ත්ා ත්ත් මෙමහ මඳ මහ  ැර  ිනනිමහක්  ඒඩත් උකේවක් මවයවා   එමහෙ යතති 
වුයත් මෙමහ ැෑණු ළෙයින්තට ඩරකරයක් යෑ  ඉකාි ටා ිමි ළු ඩරයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“මෙමහ ැෑණු ළෙයින්තට යරඩ ත්තයක් කියාා  ඇත්ත්ටෙ කියන්තය ඳෑ. පනික් පත්ට මනඩ ැෑණු ළෙයින්තට දවය 
මා ත්යක් කියන්තයත් ඳෑ. ැෑණු ළෙයකුට සා යක් ඇඳමැය ත්රි වීල් ැා ක් එඩ හරහා  යන්තය ඳෑ  මෆ න්ත එමක් 
ඩත්ා  ඩරඩර ඇිමදන්තය ඳෑ  ඒ වම  ැෑණු ළෙයිට ිමි ළු ඩරයවා   ඇත්ත්ටෙ හතෙමශෙ තීර ය මවන්තමන්ත ැෑණු 
ළෙයයි එයා ම  හතදයා වයි පු ව ත්ෙයි  හුඟක් ඩල් මෙමහ ි ටුද ැෑණූ ළෙයි කන්තයවා  මනවයින්ත ැරිස්සන මවය 
හත ස  පුතතින්ත ආුද පයට ත්ෙයි මනඩ ප්රව්යයක් මවයමය ” (ත්ු  මයක්, මකවය පදයර) 

 
“හතමෙ ෙ කුඩු ැතය යන ඩත්ා  ඩරයි  ඒත් ඩා ටවත් ඳෑ ැෑණුන්තට එමරි ව තියය ප්රව්ය ැතය ඩත්ා  ඩරන්තය  
මෙමහේ තියය එඩෙ මහ මඳේ එ්ඡචරයි  ඒත් ෙෙ යව  සඩක් ැරිස්සව මෙ ඩක එමහන්ත මෙ හන්ත ආුද ිමිමධ ිනනිස්සු 
මෙමහ ඉන්තයවමය  පිළ තිස්මසෙ ැා මර එමහ මෙමහ යයවා , ඩවකා වත් ඩරකරයක් මවාා  යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, 
ැළු. පදයර) 

 
“ෙට ැා ම්ය පිමදය මඩ ට එමහත් ඇ54 වත්ත්  ප්රව්ය යෑ මෙමහත් ප්රව්ය යෑ  ෙව ි ත්න්තමය ඒඩ පමප් හතසිීමෙ ෙත් 
ත්ෙයි තීර ය මවන්තමය  ඩවුු  හරි පිළ ැස්මසන්ත ආමව ත් හතරිා මවය ැතත්ත්ඩට යයවක දැටෙ පිළව ෆමා  
ඩරයවක කියය එඩ තීර ය මවන්තමන්ත පිළ ඇිමදය ිමදහ, පිළ පනික් පය ආශ්රය ඩරය ිමදහ, පනික් පයට ප්රතිචා ර 
කක්වය ිමදහ පු ව කියායි ෙව ි ත්න්තමය  ෙව මන වම  මශවල් හුඟක් කතඩා තියයවා   ො  ි ත්න්තමය යන වරක 
තිමයන්තමය ැෑණු ළෙය පමත්  ඒ නිසා  ෙව ඒවා  ඳාා හතදු ා .” (ැෑණු ළෙමයක්, මකවය පදයර) 

 
“එමහයි මෙමහයි සො මජ හුඟක් දුරට එඩ වම   ෙම  ළෙයි හතෙකා ෙ ි  සමය එඩ වම  ැරිසරයඩ  ඩවුු ත් 
එමහද ෙම  දුවට ිමි ළු ඩමළත් යෑ මෙමහදත් යෑ  ැා ම්ය හතසිමරන්තය කන්තය ළෙයින්තට ප්රව්යයක් මවයමය 
යෑ ” (ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 

 
“මෙමහ කිසිෙ ිමි ළු කිරිල්ාක් යෑ  පිළ කතයැන්තය ඕමය මඩ මහ ෙක ඉන්තමය කියා ා  පිළ මෙමහට පුතත්, 
ඩවුු ත් පඳුයන්තමය යෑ  ඒත් හතමෙ ෙ පිළව කන්තයවා   කිසිෙ ිමි ළු කිීමෙක් යෑ ” (ඩා න්තත්ා වන්ත මකමකමයක්, 
මකවය පදයර) 
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“මෙමහ රණ්ඩු මැ ාා සියටවත් මේරන්තය ඳෑ. එයා ා නිඩව ඳා ඳා යයවා   පවුු දු කවමසේ ිනනිමහක් වා හමන්තඩ 
තියා මැය ැෑණිමයකුට ැතහුවා   මැ ලිසිය ආවා   ඇිමත් පමැන්ත ඇහුවා  ‘වයා මත් මේඡචර ප්රව්ය තිමයශද ැෑණු-
ිළරිින ප්රව්යයක්ක ඔයා ාට තියය මා කුෙ ප්රව්මය’  ඒ ිනනිහ කිේවා   ‘ෙව ැහන්තමය ෙම  ැෑණිට’  මැලිසිය 
යන්තය ගියා  ” (ඩා න්තත්ා වන්ත සෙඟ මය ු. ැත් සනු.  සා ඩ්ඡාා ව) 

 
මඩමසේ මවත්ත් මෙි ීම ආරවුා ඇති ඩරැත් සතිනයා  සහ මිරිඳ සිවහුදර වතසිමය  මය ූ හ. එෙ නිසා  
මෙය සිවහුදරය තුළ ැවතිය ඩා න්තත්ා වන්තට එමරි  ප්රචණ් ත්වයට උකා හර යක් මාස ැත් මය හතඩ  
හුමකක්ෙ සතිනයා  ිමසින්ත මැ ලිසිමෂ පවෙ ඇඟිලි ැතීනෙක් ඇති ස්ාා යයක් මෙෙ ැහර ීමෙ සඳහා  මත් රා  
ැත්ත්ා  ිමය හතකිය   
 
මෙෙ ප්රජා ව තුළ ඩා න්තත්ා වන්තට ු.හු  ීමෙට සිදුමවය පැහසුත්ා  ැතය ිමෙසූ ිමට වතඩිුදරෙ කියවුමණ් 
ෙඟ මත් ටීම ැතහුණු ළු.න්තට උසුළු ිමසුළු කිීමෙ සනඤ 
ඳන්තධවයි  යු.ත් මෙහීම මස ය ැතණුු  රසවත් ඩා ර ය ූ මෂ මෙෙ උසුළු ිමසුළු කිීමන 
ුදු ණා ධිැත්යමෂ ප්රඩා වයයඩට ව ා  ැතහතණුන්ත ිමසින්ත ත්ෙ හතසිීමෙ හරහා  නි්යො  ය ඩරැන්තයා  
මකයක් මාසට එෙ ප්රතිචා රඩයින්ත කතක්ූ  ප්යාඩායයයි  ඩා න්තත්ා වන්තට එමරි  මෙවතනි �යා  
සනඳන්තධමයන්ත මෙවතනි ප්යාඩාය ාා වමක්ය සන්තක්ය ය තුිබන්ත නිත්ර පසන්තයට ාතමේ  මකවය 
පදයම්ය ෙේවු  කිි ැ මකමයක් හතු ණු ිමට මඳ මහ  මකයා  මෙය දුටුමේ මය සාඩා  හතරිය හතකි 
ත්රන සුළු සිශධියක් මාසයි.  
 

“මන ැරිසරමෂ ැෑණුයි ැෑණු ළෙයි හුඟක් නිකහමසේ ඉන්තයවා . රෑ 7ට 8ට වුයත් ැෑණු ළෙයින්තට ැා මර යන්තය 
ුදළුවන්ත  ෙව ඉන්තමය ඩටුඳතශමක  ෙටවත් එමහෙ යන්තය එන්තය ඳෑ  ෙව ඳස් මහ ල්ඨා එමක් ඉඳන්ත මැකරට ත්රි වීල් 
එඩක් ැන්තයවා   ෙටවත් මෙමහ ඩවකා වත් ඩරකරයක් මවාා  යෑ  ිනනිස්සු, ළෙයි ැවා  ැා ම්ය හනඳ වු ා ෙ හරිෙ 
ඩු  ා වන්තත්යි ” (රා ජය නිාධා ීම 2, මඩ ළඹ 8) 

 
“පිළ මහ ඳට ි  සමය ත් පිළට ඕය ත්රන ඩල් ඉන්තය ුදළුවන්ත  මෙත්ය වල්ඩන යෑ  ඩවුු ත් පමප් ජමයල්වලින්ත 
එමඳන්තමය යෑ  ඒ පතින්ත මෙත්ය කිසිෙ ප්රව්යයක් යෑ  මා කුෙ ප්රව්මය කුඩු ත්ෙයි ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“ැෑණු ළෙයින්තට නිකහමසේ එමෙ මෙමහ යන්තය ුදළුවන්ත  ෙට කතන්ත 29යි  ෙට වයා මත් ඩවකා වත් එමහෙ ප්රව්යයක් 
මවාා  යෑ  ඒත් ඉතිව පිළත් ැා රමත් මඨාීම ිළිබමවාඩට ඉන්තය ඕමය  පිළ හතද්ඡච ිමදහ වතකැත්  හතමෙ ෙ ෙම  
ෙහත්ත්යව කන්තයවා   ෙම  ත්ා ත්ත් මෙමහ මඳ මහ  ැර  ිනනිමහක්  ඒඩත් උකේවක් මවයවා   එමහෙ යතති 
වුයත් මෙමහ ැෑණු ළෙයින්තට ඩරකරයක් යෑ  ඉකාි ටා ිමි ළු ඩරයවා  ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“මෙමහ ැෑණු ළෙයින්තට යරඩ ත්තයක් කියාා  ඇත්ත්ටෙ කියන්තය ඳෑ. පනික් පත්ට මනඩ ැෑණු ළෙයින්තට දවය 
මා ත්යක් කියන්තයත් ඳෑ. ැෑණු ළෙයකුට සා යක් ඇඳමැය ත්රි වීල් ැා ක් එඩ හරහා  යන්තය ඳෑ  මෆ න්ත එමක් 
ඩත්ා  ඩරඩර ඇිමදන්තය ඳෑ  ඒ වම  ැෑණු ළෙයිට ිමි ළු ඩරයවා   ඇත්ත්ටෙ හතෙමශෙ තීර ය මවන්තමන්ත ැෑණු 
ළෙයයි එයා ම  හතදයා වයි පු ව ත්ෙයි  හුඟක් ඩල් මෙමහ ි ටුද ැෑණූ ළෙයි කන්තයවා  මනවයින්ත ැරිස්සන මවය 
හත ස  පුතතින්ත ආුද පයට ත්ෙයි මනඩ ප්රව්යයක් මවයමය ” (ත්ු  මයක්, මකවය පදයර) 

 
“හතමෙ ෙ කුඩු ැතය යන ඩත්ා  ඩරයි  ඒත් ඩා ටවත් ඳෑ ැෑණුන්තට එමරි ව තියය ප්රව්ය ැතය ඩත්ා  ඩරන්තය  
මෙමහේ තියය එඩෙ මහ මඳේ එ්ඡචරයි  ඒත් ෙෙ යව  සඩක් ැරිස්සව මෙ ඩක එමහන්ත මෙ හන්ත ආුද ිමිමධ ිනනිස්සු 
මෙමහ ඉන්තයවමය  පිළ තිස්මසෙ ැා මර එමහ මෙමහ යයවා , ඩවකා වත් ඩරකරයක් මවාා  යෑ ” (ඩා න්තත්ා වක්, 
ැළු. පදයර) 

 
“ෙට ැා ම්ය පිමදය මඩ ට එමහත් ඇ54 වත්ත්  ප්රව්ය යෑ මෙමහත් ප්රව්ය යෑ  ෙව ි ත්න්තමය ඒඩ පමප් හතසිීමෙ ෙත් 
ත්ෙයි තීර ය මවන්තමය  ඩවුු  හරි පිළ ැස්මසන්ත ආමව ත් හතරිා මවය ැතත්ත්ඩට යයවක දැටෙ පිළව ෆමා  
ඩරයවක කියය එඩ තීර ය මවන්තමන්ත පිළ ඇිමදය ිමදහ, පිළ පනික් පය ආශ්රය ඩරය ිමදහ, පනික් පයට ප්රතිචා ර 
කක්වය ිමදහ පු ව කියායි ෙව ි ත්න්තමය  ෙව මන වම  මශවල් හුඟක් කතඩා තියයවා   ො  ි ත්න්තමය යන වරක 
තිමයන්තමය ැෑණු ළෙය පමත්  ඒ නිසා  ෙව ඒවා  ඳාා හතදු ා .” (ැෑණු ළෙමයක්, මකවය පදයර) 

 
“එමහයි මෙමහයි සො මජ හුඟක් දුරට එඩ වම   ෙම  ළෙයි හතෙකා ෙ ි  සමය එඩ වම  ැරිසරයඩ  ඩවුු ත් 
එමහද ෙම  දුවට ිමි ළු ඩමළත් යෑ මෙමහදත් යෑ  ැා ම්ය හතසිමරන්තය කන්තය ළෙයින්තට ප්රව්යයක් මවයමය 
යෑ ” (ුදු ණමයක්, මකවය පදයර) 

 
“මෙමහ කිසිෙ ිමි ළු කිරිල්ාක් යෑ  පිළ කතයැන්තය ඕමය මඩ මහ ෙක ඉන්තමය කියා ා  පිළ මෙමහට පුතත්, 
ඩවුු ත් පඳුයන්තමය යෑ  ඒත් හතමෙ ෙ පිළව කන්තයවා   කිසිෙ ිමි ළු කිීමෙක් යෑ ” (ඩා න්තත්ා වන්ත මකමකමයක්, 
මකවය පදයර) 
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ත්ෙ දයණියට ත්නිවෙ ැා ම්ය ැෙන්ත කිීමෙට ඉ  ීමෙ පවධා යන සි ත්යතයි සිතූ ෙේවු  කිි ැ මකමයක්ක 
ූ හ  ත්ො  මහ  ත්ෙ සතිනයා  සතෙ ිමටෙ ත්ෙ දයණියම  ත්නියට යෑෙට ඔවුහ් වැ ඳාා  ැත්හ  
වයා ත්ු.ල්ා ිළිබඳඳව ත්ො  කන්තයා  මත් රතුු  පු ව මකවය පදයම්ය ිනනිසුන්ත තුළ මැ  යතඟීඇති 
පිමනිව්චිත්ත්ා වන්ත මීට මහේතු ිමය හතකි ඳව මැමන්ත  එි  ාා  ‘පුතතින්ත ආුද පය’මෙෙ ප්රජා ව තුළ හතසිරිය 
යුතු ආඩා රය මය කන්තයා  ඳවට ඉහතින්ත උුදටා  ැතණුු  ප්රඩා වය වතකැත් මේ  මකවය පදයම්ය ැෑණු 
ළු.න්තට වයා ත්ු.ල්ා ිළිබඳඳව ඇති පත්කතකීන පඩු වීෙ නිසා  ඔවුයට ෙඟමත් මඨාීම වතඩිි  සයකුම  
සහා ය තිබීෙ සුදුසු ිමය හතඩ  උසුළු ිමසුළු කිීමමෙන්ත ඔේඳට ගිය මැ දු ස්ාා යවාීම සිදු මඩමරය 
ඩා න්තත්ා වන්තට එමරි  පී ා වන්ත ිළිබඳඳව වා ්යත්ා  මය වීය   
 
සනු.  සා ඩ්ඡාා වට ාක් මඩු ණු ැවුල්, ුදශැායින්ත මහ  ඩණ් ා යන ැවුල් තුළ මහ  සා ො යය ප්රජා ව 
තුළ ඩා න්තත්ා වන්තට එමරි  කු ණු ප්රචණ් ත්ා  ිළිබඳඳව වා ්යත්ා  ඩමළේ යතත්  එක් ඩා න්තත්ා වක් කීමේ 
“ැෑණියි ිනනිහයි රණ්ඩු මවය එඩ සා ො යය මකයක්  ඒත් ම  පතුමළේද ැෑණිට ැහය හරි යතතියන 
පසා ො යය ිමදහට ැෑණි එක්ඩ රණ්ඩු ඩරය ිළරිින යන මෙමහේ යෑ” කියා යි  ප්රතිචා රඩයින්ත 
ඳහුත්රයඩම  ෙත්ය ූ මෂ මෙෙ ප්රජා ව තුළ ිළරිිනන්තට ව ා  ස්ත්රින්ත වක්තිෙත් ඳවයි  මන සඳහා  
උකා හර  මාස කිි ැ මකමයක් ිමසින්තෙ ෙත්ක් ඩර සි සමෂ මැ ිබයට  ය මකය ඇකුඩු ිමකු   
ඳවටක හඳුයා  ැතණුු   ඩා න්තත්ා වකි  පසා ධා ර  මැ ළී පු ැා තිඩයඩට  ය ාඳා  මකිනන්ත එෙ  ය 
ිළයවීෙට මය හතකි ූ  ිමට  යැතතියා ම  නිවස පයිති ඩරැන්තයා  ත්තයතත්තියඩ මාස ඇය ප්රසිශධය  
ඇය මන ආඩා රයට මැවල් හයක් ැෙ  ාඳා මැය ඇදයතිඩව මය ව  ඒවා  කුලියට ීම තිමේ  ඇය 
හඳුයා  ැතණුමණ් ප්රජා වට ි රිහතරයක් වය ත්රෙටෙ වක්ති සනැන්තය ඩා න්තත්ා වක් මාසයි   
 
මවයත් ධයා ත්ෙඩ උකා හර ක තිණදණි  මකවය පදයර තුළ ෙෑත්ඩීම ිළි ටුවා  ැත් ස්වා ධිැත්ය සිනතිමෂ 
සියුත නිාධා ීමහු ඩා න්තත්ා මව ය  ත්වක කතඩි ආ්යථිඩ පැහසුත්ා  ෙතක වුවක කිසිදු මච චයා වඩට ාක් 
මය වී ත්ෙ කු වන්ත හකා ව ා  ැන්තයා  ත්නි ූ  ෙේවු  මකමකමයක්ක හු. ිමය  ‘සතිනයන්ත මය ෙතති 
ඩා න්තත්ා වන්තම ’ පත්කතකීන ිළිබඳඳව ැමේවයය සඳහා  මෙෙ ඩා න්තත්ා වන්ත මකමකයා  සෙඟ සනු.  
සා ඩ්ඡාා  ැවත්වය ාද  ිළරිින කු වන්ත තුන්තමකමයකුම  ෙවක් ූ  ඉන්ත එක් ඩා න්තත්ා වක් කියා  සි සමෂ 
ඇයම  ැතරණි වා සස්ාා යයට ව ා  සිවහුදරය ඉත්ා  ආරක්ෂිත් ඳවයි  ෙන්තක ැතරණි වා සස්ාා යමෂීම 
එක්ත්රා  ිමවා හඩ ිළරිිනයකු ඇයට නිරන්තත්රමයන්ත ඩරකර ඩර ඇති නිසා යි  “ෙට මෙමහේ හරි නිකහස්  ෙව 
පනිත් පය කියය මශවල් ැයන්ත ැන්තමය යෑ  ෙව ෙට තියය මශ ාස්ස ට ඇඳාා  ාසස් ට යයවා ”යි 
කීවා ය  පමයක් ඩා න්තත්ා ව සිවහුදරට ැතිනණි පුතත් යනයන ැතටළුවාට ු.හු  ීම තිමේ  කිසියන ිළරිින 
ඩණ් ා යෙක් සතෙකා ෙ රෑ ඇයම  මක රට ත්ඨාටු මඩ ට ඇත්  ඇය කියය ආඩා රයට ඔවුන්ත උත්සා හ කරා  
ඇත්මත් ත්ො  මක ර හතර ඔවුන්ත නිවසට වශකා  ැනීකතයි කතය ැතනීෙටයි  ඉන්තැසු ඇය හු.කා මේ මසේවය 
ඩරය ත්ෙ මස මහ යුරා  ඩතඳවා  රා ත්රි ඩා ාමෂීම මැනී සි සය මාස ඩටයුතු සතාතස්වීෙ තුිබන්ත එෙ 
ිළරිිනන්ත මිය වශකා  ඇත්  ත්වත් පවස්ාා වඩ ඇයම  ත්ු   දයණිය හු.කා මේ උත්සවයඩ ය්යත්යයඩට 
සහ ා ගී වී නිවසට ැතිනම ය පවස්ාා මේ එක්ත්රා  ත්ු  මයක් ඇයට සන්ඡචල් ඩර ඇත්  ඒ 
පවස්ාා මේ ඇය සෙඟ සි ස හු.කා  නිාධා රියා  ැසුව එෙ ත්ු  යා  පල්ාා  මැය ැහර ීම ඇත්  ඉන්තැසු 
කිසිමවක් ත්ො ම  දයණියන්තට කිසිවක් මය කියය ඳව එෙ ෙවම  ෙත්යයි  “ෙම  ඩට මඩ මහ ෙත් 
සතරයි  ඒඩ නිසා  ත්ෙයි පිළට මෙමහෙ ඉන්තය ුදළුවන්ත මවාා  තිමයන්තමන්ත” කියා  ඇය ප්රඩා ව ඩරන්තමන්ත 
කතඩි ිමව්වා සයකිනි  මෙෙ ෙේවු  මකමකයා ටෙ තිබූ ඳරැත්ාෙ ැතටළුව ූ මෂ ත්ෙ ැවුමල් ිමයකන ිළයවා  
ැතනීෙ සඳහා  ප්රො  වත් ආකා යෙක් මය ෙතති වීෙ නිසා  ැතය යතඟුණු මූාය ැතටළුයි  මන මකමකයා ෙ 
ැෘහ මසේිමඩා වන්ත මාස ඩටයුතු මඩ ට සවස් වී නිවසට ැතිනම ය තුු  ඔවුන්තම  කු වන්ත ඳාා  
ැනිිනන්ත පසල්වා ීනන්ත ඔවුන්තට ිළි ට ූ හ   
 
පයවසරමයන්ත සිවහුදරයට ඇතුළුූ වන්ත, ත්රි වීල් රියදුරන්ත සහ මැ දු ස්ාා යවා රැස් වය මවයත් 
ත්ු  යින්ත ිමසින්ත ත්ු   ැතහතණු ළු.න්තට උසුළු ිමසුළු කිීමෙ හතු ණු ිමට මවයත් කිසිෙ ස්ත්රි ුදු ණ 
සො ජවා ීම ැතටළුවක් සිවහුදර ඩා න්තත්ා වන්ත, ිමමවේණමයන්ත දයණියන්ත සි ත් ෙේවු න්ත ිමසින්ත මහිබ ඩමළේ 
යතත්  ත්ෙ දයණියන්ත එවතනි ිමි ළුවාට ැා ත්ර වීෙත් එවතනි ිළරිිනන්ත සෙඟ ඩත්ා මේ ැතටලීෙ 
වතළතක්වීෙත් සඳහා  ෙේවු  ඔවුන්ත කිසිිමටඩත් ත්නිවෙ නිවසින්ත ිළට ඩමළේ යතත්  මෙය කිසිමවකුත් 
ප්රව්යයක් මාස සවජා යයය මය කිීමෙ නිසා  කිසිමවකුත් එය ිමසඳා  ැතනීෙට ප්රජා ව ෙඨාටිනන්ත 
ප්රතිඩ්යෙයක් පමප්ක්ණා  ඩමළේක යතත්  මඳ මහ  මකයා  එය සතාකූමෂ ‘සා ො යය’ මහ  ‘මය වතළතක්ිමය 
හතකි’ ත්ත්වයක් මාසයි   
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මඩමසේමවත්ත්, මෙයට ිළිබයෙක් පවවයයතයි සිත්ිනන්ත එවතනි ිළරිිනන්ත සෙඟ වා ක ඩර ැත් එක් 
ත්ු ණියක් ූ වා ය  ඇයම  ිළිබයෙක කිසිදු ලාක් මය වීය  වා ක කිීමෙ නිසා  ඇයට එමරි  ඩරකර 
ත්වත්වත් උග්ර ිමය  මෙෙ ත්ු ණිය ිළිබඳඳව ැ්යමෂණ  ඩ  ා යෙට මත් රතුු  සතැයූ ැවුල් මකඩෙ 
කියා  සි සමෂ ‘ප්රව්යය’ ැතහතණු ළෙයා  ඳවයි  ත්වත් මඳ මහ  ැතහතණු ළු.න්ත සි සය නිවා ස 
සවකී්ය යක් තුළ මන ආඩා රයට ෙහ හඬින්ත උසුළු ිමසුළු කිීමනවාට හා  ි රිහතඩ කිීමනවාට ාක් 
වන්තමන්ත ඇය ැෙ ක් වීෙ ඔවුහු ඉස්ෙතු මඩ ට කතක්වීය  ඇය ‘රා �යට එහා  මෙහා  යා ෙ’, පඳිය ැළඳිය 
ආඩා රය, ඇිමදය සහ ඩත්ා  ඩරය ිමලිසය යය මන සියල්ා ිළිබඳඳව මක වක්යවයයට ාක් ිමය  
පවසා යයට මෙෙ ත්ු ණිය ු.හු  ීම ඇති පත්කතකීෙ වන්තමන්ත ඇයම  නිවසට යය ැඩිමැළ මෙෙ 
ත්ු   ිළරිස ිමසින්ත පවුරා  සිටීෙයි  මන පවස්ාා මේීම එෙ ත්ු  යින්ත සෙඟ වා ක කිීමෙට ඇයම  ෙවක 
සහ ා ගී වී ඇත්  එි ීම එෙ ත්ු  යින්ත ෙහ හඬින්ත කියා  ඇත්මත් ටළඟ වත්ා මේීම ඇය ප්රසිශධිමෂ 
නිු වත් ඩරය ඳවයි  වක්තිෙක් සො ජ සනඳන්තධත්ා  මය ෙතති සන්තක්ය යක් තුළ මෙෙ ෙව සහ දයණිය 
මැය යන්තමන්ත ත්නිූ  පරැායකි  ප්රජා ව මක වා මර ැ ය ඩරන්තමන්ත වතරදඩු ට මය ව වරකට මැ දුු  
ූ  ුදශැායා ටයි  මෙය සේඡචායට ාක් වීෙ ිළිබඳඳ ැතටළුවට ිමසඳීන මසවීෙ ීම්ය  ඩා ලීය වවමයන්ත 
ත්වත් පැහසු ඩරය සන්තක්ය යකි   

6.7 සා පුර වැසයනර   තුට    අේා ාධනය 
 
ත්ො  සතු ූ  පයවසරමයන්ත ඉද ඩළ මහ /සහ ත්ා වඩා ලිඩ නිවස මවු වට රජමයන්ත ත්ො ට නිවසක් 
ාතබීෙ ිළිබඳඳව මඳ මහ  සිවහුදරවා ීනන්ත සි සමෂ සතු සනි ඇ3 2 මඩ ටස ඳාන්තය   ‘පවැසනපූ්ය ’ 
නිවසඩ සුව ැහසුව තුිබන්ත ත්ෙ ජීිමත්ය දයුණු ඩර ැත් හතකි ආඩා රය ැතය ඔවුහු ඩත්ා  ඩළහ   
 

“කතන්ත ිනනිස්සුන්තට වතකැත් ිනනිස්සු වම  ජීවත් මවන්තයයි ඕමය  ඉස්සර පිළිබමවළට ි  සය ිනනිස්සු කතන්ත 
ිළිබමවළක් මවන්තය ඳායවා   සෙහු න්තට ඩරන්තඨාවත් තිණදම  යෑ  කතන්ත මහ ඳ ජීිමත්යක් ැත් ඩරයවා  ” 
(ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“මන  මැවල් පනිවා ්යයමයන්තෙ ිනනිස්සුන්තම  ජීිමත් මවයස් ඩරා තියයවා . කතන්ත එයා ාට මහ ඳ මැයක් 
තියයවා   කතන්ත මට යිාඨා එඩ ත්ෙන්තමැ ම   ඇතුමළෙ තියයවා , වතුර ඳඩඨා එඩත් පරමැය මැ දු වතසිකිලිය 
ඉස්සරහ මැ ලිමන ඉන්තයවට ව ා  මනඩ හුඟක් මහ ඳයි  එයා ාම  ජීිමත් ිළිබමවාක් ඩරැන්තය මන සතැ 
මහ ඳටෙ ඇති  ඉ  ෙදඩෙ, ඩතඩි්ඡච ැයිප්ස, උතුරය වාවල් ඇති මවන්තමන්ත මැයක් ාතණද ට ැස්මසයි  ඒවා  
ැතය මෙ ඩක් හරි ඩර ැන්තය ුදළුවන්ත ” (ත්ු  මයක්, මකවය පදයර) 
 
“පමප් වත්ත් එක්ඩ ඳායමඩ ට මෙමහ හුඟක් මහ ඳයි  එමහ හතෙකා ෙ ැායවා   පනිඩ ඒඩ මන වමැ මහ ඳ 
මැයක් මයමවයි, මැ ඩි මැයක්  මැවල් එඩ මැ මේ තිණදමණ්  ප්රව්ය මැ  ක් තිණද ා   මෙමහේ හතෙ මශටෙ, 
පධයා ැමන්තට ැහසුයි ” (ැතහතණු ළෙමයක්, මකවය පදයර) 
 

ත්වත් ැදවචිඩු මව  ිළරිසක් මෙෙ නිවසට පඩෙතති වීෙට මහ  මවයත් ත්තයකින්ත මෙවතනි නිවසක් 
ාතණද ා  යන ව ා  මහ ඳය යය පකහස ත්හවුු  කිීමෙට ඩු ණු ඉදරිැත් ඩළහ   

 
“පිළ ඩලිව ි ටුද ත්තයෙ මැවල් දුන්තය යන ෙව ඩතෙතියි  ෙව මන ැළා ත්ට ඩතෙති යෑ  ෙට ි මත්යවා  පිළ ැස්සට 
ගිි ල්ා කියාා   හරියට පිළව කූඩු ඩරා වම   පිළ ඉස්සර මැකරදත් වතඩිුදර ි  සමය ම  ඇතුමළේ ත්ෙයි  ඒත් ඒවා  
ත්නි ත්ඨාටුමව මැවල් ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

“ෙව සිවහුදරට ආවට ැස්මසේ හුඟක්  යා යඩ මශවල් කතක්ඩා   ැළමවනි වත්ා වට ෙව කතක්ඩා  ිනනිමහක් ඩැාා  
ෙර වා   ෙව වත්මත්ද ඒ වම  මකවල් කතඩා යෑ  ඒඩයි ෙව මෙත්න්තට ඩතෙති යතත්මත්  මන වම  මශවල් වත්මත් 
තිණදම  යෑ  ඒඩයි ෙව මෙත්න්තට ඩතෙති යතත්මත්  මෙමහේ ිනනිස්සු හුඟක් පසා ධා ර ඩනවාට ාක් මවයවා   
මැ ලිසිය පත්ප වගුවට ැන්තමන්ත කුඩු ැහය ිනනිහව, ිමකු ය ිනනිහව මයමවයි ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“54 වත්මත් මෙමහෙ රණ්ඩු වුමණ් යෑ  ිනනිස්සු මඳ මහ ෙ පඟෑළුනඩමෙන්ත ජීවත් වු ා   මෙමහ හතෙත්තනින්තෙ 
මැයා ුද ිනනිස්සු ඉන්තයවා   මන ිනනිස්සුත් මහ ඳයි, ෙව යෑ කියන්තමය යෑ  ප්රව්මය තිමයන්තමය මෙමහ ඇිමත් 
ැතවමසය ිළට ිනනිස්සුන්තමැන්ත  පිළට මක රවල් වහමැය ඇතුළට මවාා  ඉන්තය ත්ෙයි මවාා  තිමයන්තමය ” 
(ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“පිළට කිසිමකයක් ැතය ඩත්ා  ඩරන්තයවත් සනඳන්තධ මවන්තයවත් ඳෑ මෙමහේ  පිළ නිහඬව ඉන්තය ඕමය    සශකයක් 
ඇහු ත් පිළ ඇතුළට මවාා  ඉන්තයවා , මක රවත් පරින්තමය යෑ  උ  ඉන්තය ිනනිස්සු යන ජමයල්වලින්ත ඳායවා , 
ඒත් පිළ ඇතුමළේ ඉන්තයවා   පිළ ඩතෙති යෑ මැ ලිසිමය සා ක්කි මකන්තය මවයවට  මන ිමදහට ි රමවාා  ඉන්තය 
පො ු යි ” (ැසුගිය ස ා ැති, මකවය පදයර) 
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මඩමසේමවත්ත්, මෙයට ිළිබයෙක් පවවයයතයි සිත්ිනන්ත එවතනි ිළරිිනන්ත සෙඟ වා ක ඩර ැත් එක් 
ත්ු ණියක් ූ වා ය  ඇයම  ිළිබයෙක කිසිදු ලාක් මය වීය  වා ක කිීමෙ නිසා  ඇයට එමරි  ඩරකර 
ත්වත්වත් උග්ර ිමය  මෙෙ ත්ු ණිය ිළිබඳඳව ැ්යමෂණ  ඩ  ා යෙට මත් රතුු  සතැයූ ැවුල් මකඩෙ 
කියා  සි සමෂ ‘ප්රව්යය’ ැතහතණු ළෙයා  ඳවයි  ත්වත් මඳ මහ  ැතහතණු ළු.න්ත සි සය නිවා ස 
සවකී්ය යක් තුළ මන ආඩා රයට ෙහ හඬින්ත උසුළු ිමසුළු කිීමනවාට හා  ි රිහතඩ කිීමනවාට ාක් 
වන්තමන්ත ඇය ැෙ ක් වීෙ ඔවුහු ඉස්ෙතු මඩ ට කතක්වීය  ඇය ‘රා �යට එහා  මෙහා  යා ෙ’, පඳිය ැළඳිය 
ආඩා රය, ඇිමදය සහ ඩත්ා  ඩරය ිමලිසය යය මන සියල්ා ිළිබඳඳව මක වක්යවයයට ාක් ිමය  
පවසා යයට මෙෙ ත්ු ණිය ු.හු  ීම ඇති පත්කතකීෙ වන්තමන්ත ඇයම  නිවසට යය ැඩිමැළ මෙෙ 
ත්ු   ිළරිස ිමසින්ත පවුරා  සිටීෙයි  මන පවස්ාා මේීම එෙ ත්ු  යින්ත සෙඟ වා ක කිීමෙට ඇයම  ෙවක 
සහ ා ගී වී ඇත්  එි ීම එෙ ත්ු  යින්ත ෙහ හඬින්ත කියා  ඇත්මත් ටළඟ වත්ා මේීම ඇය ප්රසිශධිමෂ 
නිු වත් ඩරය ඳවයි  වක්තිෙක් සො ජ සනඳන්තධත්ා  මය ෙතති සන්තක්ය යක් තුළ මෙෙ ෙව සහ දයණිය 
මැය යන්තමන්ත ත්නිූ  පරැායකි  ප්රජා ව මක වා මර ැ ය ඩරන්තමන්ත වතරදඩු ට මය ව වරකට මැ දුු  
ූ  ුදශැායා ටයි  මෙය සේඡචායට ාක් වීෙ ිළිබඳඳ ැතටළුවට ිමසඳීන මසවීෙ ීම්ය  ඩා ලීය වවමයන්ත 
ත්වත් පැහසු ඩරය සන්තක්ය යකි   

6.7 සා පුර වැසයනර   තුට    අේා ාධනය 
 
ත්ො  සතු ූ  පයවසරමයන්ත ඉද ඩළ මහ /සහ ත්ා වඩා ලිඩ නිවස මවු වට රජමයන්ත ත්ො ට නිවසක් 
ාතබීෙ ිළිබඳඳව මඳ මහ  සිවහුදරවා ීනන්ත සි සමෂ සතු සනි ඇ3 2 මඩ ටස ඳාන්තය   ‘පවැසනපූ්ය ’ 
නිවසඩ සුව ැහසුව තුිබන්ත ත්ෙ ජීිමත්ය දයුණු ඩර ැත් හතකි ආඩා රය ැතය ඔවුහු ඩත්ා  ඩළහ   
 

“කතන්ත ිනනිස්සුන්තට වතකැත් ිනනිස්සු වම  ජීවත් මවන්තයයි ඕමය  ඉස්සර පිළිබමවළට ි  සය ිනනිස්සු කතන්ත 
ිළිබමවළක් මවන්තය ඳායවා   සෙහු න්තට ඩරන්තඨාවත් තිණදම  යෑ  කතන්ත මහ ඳ ජීිමත්යක් ැත් ඩරයවා  ” 
(ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 
“මන  මැවල් පනිවා ්යයමයන්තෙ ිනනිස්සුන්තම  ජීිමත් මවයස් ඩරා තියයවා . කතන්ත එයා ාට මහ ඳ මැයක් 
තියයවා   කතන්ත මට යිාඨා එඩ ත්ෙන්තමැ ම   ඇතුමළෙ තියයවා , වතුර ඳඩඨා එඩත් පරමැය මැ දු වතසිකිලිය 
ඉස්සරහ මැ ලිමන ඉන්තයවට ව ා  මනඩ හුඟක් මහ ඳයි  එයා ාම  ජීිමත් ිළිබමවාක් ඩරැන්තය මන සතැ 
මහ ඳටෙ ඇති  ඉ  ෙදඩෙ, ඩතඩි්ඡච ැයිප්ස, උතුරය වාවල් ඇති මවන්තමන්ත මැයක් ාතණද ට ැස්මසයි  ඒවා  
ැතය මෙ ඩක් හරි ඩර ැන්තය ුදළුවන්ත ” (ත්ු  මයක්, මකවය පදයර) 
 
“පමප් වත්ත් එක්ඩ ඳායමඩ ට මෙමහ හුඟක් මහ ඳයි  එමහ හතෙකා ෙ ැායවා   පනිඩ ඒඩ මන වමැ මහ ඳ 
මැයක් මයමවයි, මැ ඩි මැයක්  මැවල් එඩ මැ මේ තිණදමණ්  ප්රව්ය මැ  ක් තිණද ා   මෙමහේ හතෙ මශටෙ, 
පධයා ැමන්තට ැහසුයි ” (ැතහතණු ළෙමයක්, මකවය පදයර) 
 

ත්වත් ැදවචිඩු මව  ිළරිසක් මෙෙ නිවසට පඩෙතති වීෙට මහ  මවයත් ත්තයකින්ත මෙවතනි නිවසක් 
ාතණද ා  යන ව ා  මහ ඳය යය පකහස ත්හවුු  කිීමෙට ඩු ණු ඉදරිැත් ඩළහ   

 
“පිළ ඩලිව ි ටුද ත්තයෙ මැවල් දුන්තය යන ෙව ඩතෙතියි  ෙව මන ැළා ත්ට ඩතෙති යෑ  ෙට ි මත්යවා  පිළ ැස්සට 
ගිි ල්ා කියාා   හරියට පිළව කූඩු ඩරා වම   පිළ ඉස්සර මැකරදත් වතඩිුදර ි  සමය ම  ඇතුමළේ ත්ෙයි  ඒත් ඒවා  
ත්නි ත්ඨාටුමව මැවල් ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 
 

“ෙව සිවහුදරට ආවට ැස්මසේ හුඟක්  යා යඩ මශවල් කතක්ඩා   ැළමවනි වත්ා වට ෙව කතක්ඩා  ිනනිමහක් ඩැාා  
ෙර වා   ෙව වත්මත්ද ඒ වම  මකවල් කතඩා යෑ  ඒඩයි ෙව මෙත්න්තට ඩතෙති යතත්මත්  මන වම  මශවල් වත්මත් 
තිණදම  යෑ  ඒඩයි ෙව මෙත්න්තට ඩතෙති යතත්මත්  මෙමහේ ිනනිස්සු හුඟක් පසා ධා ර ඩනවාට ාක් මවයවා   
මැ ලිසිය පත්ප වගුවට ැන්තමන්ත කුඩු ැහය ිනනිහව, ිමකු ය ිනනිහව මයමවයි ” (ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“54 වත්මත් මෙමහෙ රණ්ඩු වුමණ් යෑ  ිනනිස්සු මඳ මහ ෙ පඟෑළුනඩමෙන්ත ජීවත් වු ා   මෙමහ හතෙත්තනින්තෙ 
මැයා ුද ිනනිස්සු ඉන්තයවා   මන ිනනිස්සුත් මහ ඳයි, ෙව යෑ කියන්තමය යෑ  ප්රව්මය තිමයන්තමය මෙමහ ඇිමත් 
ැතවමසය ිළට ිනනිස්සුන්තමැන්ත  පිළට මක රවල් වහමැය ඇතුළට මවාා  ඉන්තය ත්ෙයි මවාා  තිමයන්තමය ” 
(ඩා න්තත්ා වක්, ැළු. පදයර) 

 
“පිළට කිසිමකයක් ැතය ඩත්ා  ඩරන්තයවත් සනඳන්තධ මවන්තයවත් ඳෑ මෙමහේ  පිළ නිහඬව ඉන්තය ඕමය    සශකයක් 
ඇහු ත් පිළ ඇතුළට මවාා  ඉන්තයවා , මක රවත් පරින්තමය යෑ  උ  ඉන්තය ිනනිස්සු යන ජමයල්වලින්ත ඳායවා , 
ඒත් පිළ ඇතුමළේ ඉන්තයවා   පිළ ඩතෙති යෑ මැ ලිසිමය සා ක්කි මකන්තය මවයවට  මන ිමදහට ි රමවාා  ඉන්තය 
පො ු යි ” (ැසුගිය ස ා ැති, මකවය පදයර) 

43 

 
“මෙමහ ඔක්මඩ ෙ මහ ඳයි. හතඳතයි ි ර මවාා   නිකහසක් යෑ  පිළට ඉ ෙක් යෑ  ත්ඨාටු ැහක්  ලිෆ්ඨා යෑ  
ෙර යක් වුමය ත් ිනනි මැඨා සයත් උස්සමැය ත්ඨාටු ැහක් ඳි න්තය ඕමය ” (ඩා න්තත්ා වන්ත සෙඟ මය ු. ැත් 
සනු.  සා ඩ්ඡාා ව) 

 
සිවහුදරය තුළ ඔවුන්තට ි ින ූ  යව ජීිමත්ය ිළිබඳඳව ැදවචිඩු වන්තම  ධයා ත්ෙඩ හා  සෘ ා ත්ෙඩ 
පකහස් පු ව පදයර මකඩ සඳහා  ෙඨාටන මකඩඩ සතුටක් හඳුයා  ැත් හතකි ිමය  මට රින්තටයමයන්ත 
මැයතවුත් යතවත් ැදවචිඩරූ මව  මඳ මහ  දුරටෙ පසතුමටන්ත ැසුමවති  ඔවුහු මඳ මහ  මකයා  මෙෙ 
යව නිවස ඔවුන්තම  ැතරණි මැවල්වාට ව ා  සෑමහය ගු ා ත්ෙඩ ඳවකින්ත යුක්ත් ඳව ඔවුහු 
ිළිබැනිති  එමහත් ඔවුන්ත ව ා ත්ෙ පසතුටු වයමන්ත සො ජ ැරිසරය, ම ෞතිඩ ැහසුඩන, ආරක්ණා ව, 
රැකියා  ස්ාා යයට ඇති දුර, වතකැත් ිනනිස්සු සෙඟ සනඳන්තධත්ා  මැ   යඟා  ැතනීෙට ඇති පඩු පවස්ාා  
ආීම ඩු ණු ිළිබඳඳවයි  187 වත්ත් ිළි ටා  තිණදමණ් මඩ ළඹ ධයවත් ප්රමශවයඩයි  එි ීම ඔවුයට ප්රධා ය 
මැමළේ ජා තිඩ ැා සල්, ඩා ්යයක්ණෙ ප්රවා හය මසේවා , වතකැත් ිනනිස්සු සෙඟ සෙඳන්තධත්ා  මැ   යඟා  
ැතනීමන පවස්ාා  ආීම වරප්රසා ක ැ යා වක් ි ින ිමය  ත්ො  මට රින්තටයමෂෙ ඉිළක එි ෙ වතඩුණු නිසා ත් 
වත්මත් ිළරිස සියුත මකයා  එකිමයඩා  පඳුයය නිසා ත් එි ීම ඔවුයට වතඩි ආරක්ණා වක් තිබූ ඳව 
ඔවුන්තම  ිමවවා සයයි  ඉඳි ට සුළු ආරවුල් ඇති වුවත් ිනනිසුන්ත සා ො යයමයන්ත සා ෙඩා මීව ජීවත් ූ හ  
පතීත්මෂ ැතවති සුන්තකර ප්රජා වක් ිළිබඳඳව මේකයා වක් ු.සු ෙත්ඩයන්ත සෙඟ මෙෙ ිළරිස සිත්න්තමන්ත 
ඔවුන්ත පතීත්මෂීම ව ා  මහ ඳ ජීිමත්යක් ැත් ඩළ ඳවයි  එමසේෙ ඔවුයට ත්ො  රා ජය නිාධා ීමන්ත ිමසින්ත 
රැවටීෙට ාක් ඩළා යතයි මේකයා වක්ක ඇත්   
 
වයා ත්ු.ල්මල්ෙ ැදවචිව සි ස ිළරිසඩට වා සසා්ා ය සැයය ැළු. පදයර තුිබන්ත ඉස්ෙතු ූ මෂ මීට 
මවයස් චිත්රයකි  මෙි  හු. ූ  ඳහුත්රයක් මකයා  කියා  සි සමෂ ත්ො  යව නිවස ිළිබඳඳව සතුටු වය 
ඳවයි  ඔවුන්තක හල්ැහකුුරර නිසා  ඇති වී ඇති මඳ මහ  ප්රව්ය ැතය ඩරකර වුවක ඔවුන්ත මෙවතනි 
ප් රව්යවාට ීම්ය  ඩා ායක් තිස්මසේ ු.හු  දුන්ත ුදු දුඩා රයින්තය  මෙ වුන්ත ඳහුත්රයඩට පතීත්මෂ 
තිණදමණ් ගු ා ත්ෙඩ ඳමවන්ත පඩු නිවා ස ූ  පත්ර එෙ නිවා ස නිසා  ැතය යතඟි ප්රව්ය එයන මැ දු ජායා 
සහ මැ දු වතසිකිලි වතනි ැතටළු රා ිලයඩට ඔවුහු ු.හු  දුන්තහ  කතන්ත ඔවුයට නිවස තුළෙ ජායා, 
වතසිකිලිය ආදය සි ත් ව ා  මහ ඳ නිවසක් ි ින වී තිමේ  නිරන්තත්රමයන්තෙ ඔවුයට ො යසිඩ වකයක් ූ  
ත්ො  නිවසින්ත ැන්තයා  කෙු  ඇත්තයි යය මිය පක ඔවුයට යතත්   
 

“මනඩ මහ ඳයි. ිනනිස්සු මෙමහට ආවට ැස්මස දයුණු වු ා . පිළට එමහේ ඉදශද එමහෙ තිණදම  යෑ  කතන්ත පිළට 
පඩු ැා මය මැයක්වත් තියයවා , ඒඩත් දයුණුවක් ” (පතීත් ප්රජා  යා යිඩා වක්, ැළු. පදයර) 

 
7  ාරාාශය    නි මන 

 
සිවහුදරය යු  මඩ ළඹ සිදු ූ  සවව්යධය වයා ැෘති මහේතුමවන්ත පවත්තන්ත ූ වන්ත යතවත් ැකවචි ඩරවීෙ 
සඳහා  ත්තනූ නිවා ස සවකී්ය යකි  මෙෙ ප්රජා  ැතතිඩ  පධයයයය කිීමමෙි  පරු.  ූ මෂ යතවත් ැදවචි 
ඩරූ  ිනනිසුන්තම  ජීිමත් සහ ප්රව්ය ිළිබඳකව ැතුරරින්ත ැමේවයය කිීමෙයි  වයා ත්ු.ල්ා ග්රා ෙ නිාධා ීම 
මඩ ඨාසා සමෂ ිළි  ස සිවහුදරය පදයර මකඩකින්ත සෙන්තිමත්ය, එයන ැළු. සහ මකවය පදයර වවමයනි  
මඩ ළඹ ිමිමධ ැළා ත්වලින්ත පවත්තන්ත ූ  ිළරිස් මෙෙ නිවා ස සවකී්ය  මකඩ තුළ ැදවචි ඩරවා  ඇත්  ැළු. 
පදයර තුළ ැදවචි ඩරවා  ඇත්මත් මඳ මහ  දුරටෙ සිවහුදරයට ෙකක් ඈතින්ත ිළි ටා  තිබූ 54 වත්මත්න්ත 
පවත්තන්ත ූ  ිළරිසයි  මකවය පදයර තුළ ැදවචි ඩරවා  ඇත්මත් මඳ මහ  දුරට මඩ ළඹ 7 මට රින්තටයමෂ 
187 වත්මත් ැදවචිව සි ස ිළරිසයි   
 
මෙෙ පදයර මකමක්ෙ වතසියන්තම  පවත්තන්ත වීමන සහ යතවත් ැදවචි ඩර වීමන පත්කතකීන ප්රසන්තය ඒවා  
මය වීය  මෙ වුන්ත යතවත් ැදවචි වීෙ ිළිබඳකව ස්මේ්ඡාා මවන්ත මහ  ත්තු කතයමැය තීර යක් මැය 
මය ෙතත්  54 වත්මත් සි ස ිළරිස එත්තනින්ත ැළවා  ඇත්මත් ඔවුන්තම  නිමවස්වා මඩ ටස් ඩ ා  
කතමීමෙන්ත ඒ නිමවස් වා සයට ු සුදුසු කිීමමෙනි  ත්ෙ ි සට මසවයක් පවවය ූ  මන ිළරිස සිවහුදර ැළු. 
පදයරට ැතිනණියහ  187 වත්මත් ිළරිස මශවැා ාය මැ මර න්තදු මකිනන්ත රැවටීෙ හරහා  එෙ වත්මත්න්ත 
එාවා  මැය ඇත්  ඔවුයට මට රින්තටයමෂෙ යව නිවා ස සවකී්ය යක් මැ මර න්තදු වී ඇත්  රජය 187 
වත්මත්න්ත ඉවත් වීෙට පඩෙතති ූ වන්ත ඒ සඳහා  ඩතෙති ඩරවා  මැය ඇත්මත් මැ මර න්තදු ූ  නිවා ස 
සවකී්ය ය මැ   යවවා  මකය තුු  පවුු දු මකඩක් සඳහා  මවයත් ස්ාා යයඩ නිවසක් කුලියට ැතනීෙ 
සඳහා  ු ිළයල් 200,000ක් ාඳා  ීමමෙනි  මන පදයර මකමක්ෙ ැදවචි ඩරූ වන්තට නිවා ස ාඳා  ීම ඇත්මත් 
“නිවසට නිවසක් යය ැකයෙ ෙත්ය”  එමහත් ැළු. පදයරට ැතිනණි ිළරිසට ත්ෙ නිවස මවු මවන්ත 
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මැවීෙක් කිීමෙට සිදු ිමය  නිාධා ීමන්ත ප්රඩා ව ඩර ඇත්මත් 54 වත්මත්ීම ඔවුයට තිබූ නිවසට ව ා  ව්යැ 
පඩි 100ක් මෙෙ යව නිවමසේ ඇති ඳවයි  එෙ මැවීෙ පෙත්ර ව්යැ පඩි 100 සඳහා ත් ය ත්තු ඩටයුතු 
සඳහා ත් ූ  මැවීෙකි  මීට මවයස්ව මකවය පදයම්ය වතසියන්තට එෙ නිවස ාඳා  දුන්තමන්ත මය ිනමල්ය   
 
සිවහුදරමයන්ත ත්ො  ාඳ නිවස ිළිබඳඳව ැදවචිඩු වන්ත මඳ මහ  දුරටෙ ත්ෘප්තිෙත් වය ඳව 
මැමයන්තයට තිමේ  ත්ො  ිනන්ත මැර ජීවත් ූ  පයවසර සහ/මහ  ත්ා වඩා ලිඩ නිමවස මවු වට 
පවැසනපූ්ය  නිවසඩ ජීවත් වීෙට ාතබීෙ ඔවුන්තම  ජීිමත්වාට සො ජ ිළිබැතනීෙක් හා  වතකැත්ඩෙක් 
ාඳා  ීම ඇත්  පතීත්මෂීම ිමදුලිය, යා ජාය සහ නිවස තුළෙ වතසිකිලිය වතනි ැහසුඩන රි ත්ූ  ලී 
ත්හඩුවලින්ත ත්තනූ කු ා  නිමවස්වා ැදවචිව සි ස ිළරිස පත්ර මෙෙ ත්ෘප්තිෙත් ා වය කතඩිව කතඩ ැත් හතකි 
ිමය  උළු වහා, ටයිල් ඩළ මැ මා ව, යා ජාය, දයතිඩ ිමදුලි සනඳන්තධත්ා , නිවස තුළෙ වතසිකිිබ 
සහ ඇත්තන ිමට ි ිනඩා රත්වය ිළිබඳඳ ඔප්ුද සි ත්ව ිමවා ා නිවා සවා ජීවත් ූ වන්ත පත්ර තිණදමණ් ත්ො ට 
ාතණදණු නිවස ිළිබඳඳව පත්ෘප්තිෙත් හතඟීෙකි  ැළු. ව්යැමෂ ැදවචිඩු වන්ත ැළු. පදයර තුළ ඳහුා ූ  
පත්ර මකවය ව්යැමෂ ැදවචිඩු වන්ත මකවය පදයම්ය ඳහුා ිමය  මකවය පදයම්ය වතසියන්තට 
වයා ත්ු.ල්ා යය ප්රමශවය ිළිබඳඳව ැතටළු රා ිලයක් තිණදණි  ටට මහේතු ූ මෂ එෙ ප්රමශවය 
සා ො යයමයන්ත පඩු වරප්රසා ක සි ත් ප්රජා වන්ත ඳහුා ප්රමශවයක් මාසත් එවතනි ප්රජා වන්ත පත්ර ැවත්යා  
පැැා මී ච්යයා  රටා  සෙඟත් පයයය කිීමමන ප්රව ත්ා වක් ුදළුල් සො ජය තුළ තිබීෙයි  මට රින්තටයයට 
මීට ව ා  ඉහළ සො ජ ිළිබැතනීෙක් තිමේ   
 
යතවත් ැදවචිඩරවීෙ ඇත්තන ැදවචිඩු වන්තම  ජීවය වෘත්තීන්ත මඩමරි  ඳාැා  ඇත්ත් ඳහුත්රයඩට 
එවතනි ඳාැෑෙක් සිදු වී මය ෙතත්  ත්ු  යින්ත පත්ර මසේවා  ිමයුක්තිය ඳරැත්ා ැතටළුවක් ඳව මැමන්ත  
මෙෙ මසේවා  ිමයුක්ති ැතටළුවට සනඳන්තධිත් ත්වත් ැතටළුවක් වන්තමන්ත වක්තිෙත් ප්රජා  යා යඩත්වයක් 
මහ  ප්රජා වම  පවවයත්ා  නිමය ජයය කිීමෙ සඳහා  ප්රජා  සවිමධා ය මය ෙතති වීෙයි   
 
උක්ත් ැතටළුවාට පෙත්රව පදයර මකමක්ෙ වතසියන්තට මැ දු ූ  ැතටළුවක් ූ මෂ සිවහුදරමෂ සො ජ 
ැරිසරය ිළිබඳඳ ැතටළුවයි  සුළු මස රඩන, පස ය  ා ණා ව, පයවසර ඇතුළු වීන, ම  ණා ව සහ 
කු වන්තම  පධයා ැයය හා  සො ජා ු මය ජයය ආ�ත් ැතටළු ඒ පත්ර මවයි  මන සියුත ප්රව්ය මැ   
යතඟුමන්ත එක් ිමවා ා ප්රව්යයක් වටා යි  එයන ෙත්ද්රවය හා  ෙත්ැතන්ත පව ා ිමත්යයි  මෙ වුහු සිය ක්ණණිඩ 
ු.කල් පවවයත්ා  ිළයවා  ැතනීෙ සඳහා  සුළු මස රඩමෙි  මයදු හ  ඔවුහු සිවහුදරය තුළ තිමඳය ිමවෘත් 
පවඩා ව තුළ ඒඩරා ය  මවිනන්ත ෙහ හඬින්ත පස ය වචයමයන්ත ම  ණා  ඩළහ  හල්ැහකුුරර යු  
සිවහුදරයට යා ඳඳව ඇති ු.ඩුක්කු ප්රජා වකි  ෙත්ද්රවය පව ා ිමත්ය ිළිබඳඳ ැතටළුව සෘජුවෙ මෙෙ ප්රජා ව 
හා  සනඳන්තධිත්ය  ෙත්ද්රවය පව ා ිමත්ය හා  ඳතඳුණු මෙෙ ප්රව්ය ිමසඳා  ැතනීමෙි  ාා  මැ ලිසිමයන්ත ාඳ 
සහා ය පල්ැය   
 
සා ො යය වවමයන්ත ැත් ඩා, ිමමවේණමයන්ත 54 වත්මත්න්ත ැතිනණි ිළරිස සිවහුදරය හා  ඒ පවට ැරිසරය 
ැතහතණු ළු.න්තට සහ ඩා න්තත්ා වන්තට ආරක්ෂිත් ප්රමශවයක් මාස හඳුයා  ැත්හ  සනු.  සා ඩ්ඡාා වට ාක් 
මඩු ණු සියුත මකයා  ෙඟමත් ටීම ඩා න්තත්ා වන්ත සේඡචායට ාක් ිමය හතකි ඳව කතය සි සයහ  එමහත් 
ඔවුන්ත එය සතාකුමේ ‘මය වතකැත්’ මහ  ‘මය සාඩා  හතරිය හතකි’ ඉත්ා ෙ සරා ඩා ර යක් මාසයි  
එක්ත්රා  ෙවක් සහ ඇයම  ත්ු   දයණිය හතු ණු ිමට මසසු සියල්ාන්තම ෙ පකහස ූ මෂ ැතහතණු 
ළු.න්ත එවතනි සේඡචල් කිීමනවාට මැ දුු  වන්තමන්ත ඔවුන්තම  හතදයා ව සහ ිමයයා ු කූා මය ූ  
හතසිීමෙ නිසා  ඳවයි  ඩා න්තත්ා වන්ත ිළිබඳඳ සා නප්රකා යිඩ පීත්ෘමූලිඩ පැයයන්ත මවු වට පමයයයය 
මැෞරවය ිළිබඳඳ ැරො ක්යව ත්ු   ත්ු ණියන්ත පත්ර ප්රචලිත් කිීමෙට හතකි වන්තමන්ත යන එය ප්රජා ව 
තුළ වක්තිෙත් ඳතඳීන ඇති කිීමමෙි  ාා  ෙහත් උැඩා ීම වු  ඇත්  මන වය ිමටත් ‘සිවහුදරමෂ 
ඩා න්තත්ා වන්ත ුදු ණයින්තට ව ා  වක්තිෙත්’ ඳවට ැවත්යා  ිමව්වා සය සෙඟ ු.සු ූ  ඩල්ි  උක්ත් 
ආඩා රමෂ පවමඳ ධයක් ප්රජා ව තුළ ස්ාා ැයය ඩළ හතකි වන්තමන්ත යන ප්රජා ව තුළ ඩා න්තත්ා වට ි ින 
මැෞරවය ව්යධයය කිීමෙ සඳහා  එය මහේතු වු  මය පු ො යය   
 
සිවහුදර වතසියන්ත ආඩා ර කිි ැයකින්ත  ණ්  ය වී සිටීෙ ඉහතින්ත කියන්තයට මයදුණු ප්රව්යවාට 
ු.හු  ීමෙ සඳහා  යා න්තත්ර යන්ත ව වා  ැතනීෙ සඳහා  ප්රජා වට ඇති වඩයත්ා ව හීය ඩරය ඳාමේැයක් 
ඳවට ැත්ව තිමේ  නිවා ස සවකී්ය වා ජීවය රටා මේ ස්ව ා වය, ත්රඟඩා ීමත්වය, වතු ප්රජා වන්ත මකඩඩ 
ිළරිස එක්ෙ ත්තයඩ යතවත් ැදවචි ඩරවා  තිබීෙ සහ ැතරණි වා භූිනමෂ මහ  නිවමසේ ස්ව ා වය ෙත් 
ැකයනව එක් ිළරිසක් පමයක් ිළරිසට ව ා  ඉහළයතයි සිතීෙ වතනි මහේතු නිසා   ණ්  ය වීන කතකිය 
හතඩ  මන නිසා  මඳ මහ  ැදවචිඩු වන්ත ඔමර ත්තු ීමමන යා න්තත්ර  මැ   යඟා මැය සි සමෂ ැවුල් 
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මැවීෙක් කිීමෙට සිදු ිමය  නිාධා ීමන්ත ප්රඩා ව ඩර ඇත්මත් 54 වත්මත්ීම ඔවුයට තිබූ නිවසට ව ා  ව්යැ 
පඩි 100ක් මෙෙ යව නිවමසේ ඇති ඳවයි  එෙ මැවීෙ පෙත්ර ව්යැ පඩි 100 සඳහා ත් ය ත්තු ඩටයුතු 
සඳහා ත් ූ  මැවීෙකි  මීට මවයස්ව මකවය පදයම්ය වතසියන්තට එෙ නිවස ාඳා  දුන්තමන්ත මය ිනමල්ය   
 
සිවහුදරමයන්ත ත්ො  ාඳ නිවස ිළිබඳඳව ැදවචිඩු වන්ත මඳ මහ  දුරටෙ ත්ෘප්තිෙත් වය ඳව 
මැමයන්තයට තිමේ  ත්ො  ිනන්ත මැර ජීවත් ූ  පයවසර සහ/මහ  ත්ා වඩා ලිඩ නිමවස මවු වට 
පවැසනපූ්ය  නිවසඩ ජීවත් වීෙට ාතබීෙ ඔවුන්තම  ජීිමත්වාට සො ජ ිළිබැතනීෙක් හා  වතකැත්ඩෙක් 
ාඳා  ීම ඇත්  පතීත්මෂීම ිමදුලිය, යා ජාය සහ නිවස තුළෙ වතසිකිලිය වතනි ැහසුඩන රි ත්ූ  ලී 
ත්හඩුවලින්ත ත්තනූ කු ා  නිමවස්වා ැදවචිව සි ස ිළරිස පත්ර මෙෙ ත්ෘප්තිෙත් ා වය කතඩිව කතඩ ැත් හතකි 
ිමය  උළු වහා, ටයිල් ඩළ මැ මා ව, යා ජාය, දයතිඩ ිමදුලි සනඳන්තධත්ා , නිවස තුළෙ වතසිකිිබ 
සහ ඇත්තන ිමට ි ිනඩා රත්වය ිළිබඳඳ ඔප්ුද සි ත්ව ිමවා ා නිවා සවා ජීවත් ූ වන්ත පත්ර තිණදමණ් ත්ො ට 
ාතණදණු නිවස ිළිබඳඳව පත්ෘප්තිෙත් හතඟීෙකි  ැළු. ව්යැමෂ ැදවචිඩු වන්ත ැළු. පදයර තුළ ඳහුා ූ  
පත්ර මකවය ව්යැමෂ ැදවචිඩු වන්ත මකවය පදයම්ය ඳහුා ිමය  මකවය පදයම්ය වතසියන්තට 
වයා ත්ු.ල්ා යය ප්රමශවය ිළිබඳඳව ැතටළු රා ිලයක් තිණදණි  ටට මහේතු ූ මෂ එෙ ප්රමශවය 
සා ො යයමයන්ත පඩු වරප්රසා ක සි ත් ප්රජා වන්ත ඳහුා ප්රමශවයක් මාසත් එවතනි ප්රජා වන්ත පත්ර ැවත්යා  
පැැා මී ච්යයා  රටා  සෙඟත් පයයය කිීමමන ප්රව ත්ා වක් ුදළුල් සො ජය තුළ තිබීෙයි  මට රින්තටයයට 
මීට ව ා  ඉහළ සො ජ ිළිබැතනීෙක් තිමේ   
 
යතවත් ැදවචිඩරවීෙ ඇත්තන ැදවචිඩු වන්තම  ජීවය වෘත්තීන්ත මඩමරි  ඳාැා  ඇත්ත් ඳහුත්රයඩට 
එවතනි ඳාැෑෙක් සිදු වී මය ෙතත්  ත්ු  යින්ත පත්ර මසේවා  ිමයුක්තිය ඳරැත්ා ැතටළුවක් ඳව මැමන්ත  
මෙෙ මසේවා  ිමයුක්ති ැතටළුවට සනඳන්තධිත් ත්වත් ැතටළුවක් වන්තමන්ත වක්තිෙත් ප්රජා  යා යඩත්වයක් 
මහ  ප්රජා වම  පවවයත්ා  නිමය ජයය කිීමෙ සඳහා  ප්රජා  සවිමධා ය මය ෙතති වීෙයි   
 
උක්ත් ැතටළුවාට පෙත්රව පදයර මකමක්ෙ වතසියන්තට මැ දු ූ  ැතටළුවක් ූ මෂ සිවහුදරමෂ සො ජ 
ැරිසරය ිළිබඳඳ ැතටළුවයි  සුළු මස රඩන, පස ය  ා ණා ව, පයවසර ඇතුළු වීන, ම  ණා ව සහ 
කු වන්තම  පධයා ැයය හා  සො ජා ු මය ජයය ආ�ත් ැතටළු ඒ පත්ර මවයි  මන සියුත ප්රව්ය මැ   
යතඟුමන්ත එක් ිමවා ා ප්රව්යයක් වටා යි  එයන ෙත්ද්රවය හා  ෙත්ැතන්ත පව ා ිමත්යයි  මෙ වුහු සිය ක්ණණිඩ 
ු.කල් පවවයත්ා  ිළයවා  ැතනීෙ සඳහා  සුළු මස රඩමෙි  මයදු හ  ඔවුහු සිවහුදරය තුළ තිමඳය ිමවෘත් 
පවඩා ව තුළ ඒඩරා ය  මවිනන්ත ෙහ හඬින්ත පස ය වචයමයන්ත ම  ණා  ඩළහ  හල්ැහකුුරර යු  
සිවහුදරයට යා ඳඳව ඇති ු.ඩුක්කු ප්රජා වකි  ෙත්ද්රවය පව ා ිමත්ය ිළිබඳඳ ැතටළුව සෘජුවෙ මෙෙ ප්රජා ව 
හා  සනඳන්තධිත්ය  ෙත්ද්රවය පව ා ිමත්ය හා  ඳතඳුණු මෙෙ ප්රව්ය ිමසඳා  ැතනීමෙි  ාා  මැ ලිසිමයන්ත ාඳ 
සහා ය පල්ැය   
 
සා ො යය වවමයන්ත ැත් ඩා, ිමමවේණමයන්ත 54 වත්මත්න්ත ැතිනණි ිළරිස සිවහුදරය හා  ඒ පවට ැරිසරය 
ැතහතණු ළු.න්තට සහ ඩා න්තත්ා වන්තට ආරක්ෂිත් ප්රමශවයක් මාස හඳුයා  ැත්හ  සනු.  සා ඩ්ඡාා වට ාක් 
මඩු ණු සියුත මකයා  ෙඟමත් ටීම ඩා න්තත්ා වන්ත සේඡචායට ාක් ිමය හතකි ඳව කතය සි සයහ  එමහත් 
ඔවුන්ත එය සතාකුමේ ‘මය වතකැත්’ මහ  ‘මය සාඩා  හතරිය හතකි’ ඉත්ා ෙ සරා ඩා ර යක් මාසයි  
එක්ත්රා  ෙවක් සහ ඇයම  ත්ු   දයණිය හතු ණු ිමට මසසු සියල්ාන්තම ෙ පකහස ූ මෂ ැතහතණු 
ළු.න්ත එවතනි සේඡචල් කිීමනවාට මැ දුු  වන්තමන්ත ඔවුන්තම  හතදයා ව සහ ිමයයා ු කූා මය ූ  
හතසිීමෙ නිසා  ඳවයි  ඩා න්තත්ා වන්ත ිළිබඳඳ සා නප්රකා යිඩ පීත්ෘමූලිඩ පැයයන්ත මවු වට පමයයයය 
මැෞරවය ිළිබඳඳ ැරො ක්යව ත්ු   ත්ු ණියන්ත පත්ර ප්රචලිත් කිීමෙට හතකි වන්තමන්ත යන එය ප්රජා ව 
තුළ වක්තිෙත් ඳතඳීන ඇති කිීමමෙි  ාා  ෙහත් උැඩා ීම වු  ඇත්  මන වය ිමටත් ‘සිවහුදරමෂ 
ඩා න්තත්ා වන්ත ුදු ණයින්තට ව ා  වක්තිෙත්’ ඳවට ැවත්යා  ිමව්වා සය සෙඟ ු.සු ූ  ඩල්ි  උක්ත් 
ආඩා රමෂ පවමඳ ධයක් ප්රජා ව තුළ ස්ාා ැයය ඩළ හතකි වන්තමන්ත යන ප්රජා ව තුළ ඩා න්තත්ා වට ි ින 
මැෞරවය ව්යධයය කිීමෙ සඳහා  එය මහේතු වු  මය පු ො යය   
 
සිවහුදර වතසියන්ත ආඩා ර කිි ැයකින්ත  ණ්  ය වී සිටීෙ ඉහතින්ත කියන්තයට මයදුණු ප්රව්යවාට 
ු.හු  ීමෙ සඳහා  යා න්තත්ර යන්ත ව වා  ැතනීෙ සඳහා  ප්රජා වට ඇති වඩයත්ා ව හීය ඩරය ඳාමේැයක් 
ඳවට ැත්ව තිමේ  නිවා ස සවකී්ය වා ජීවය රටා මේ ස්ව ා වය, ත්රඟඩා ීමත්වය, වතු ප්රජා වන්ත මකඩඩ 
ිළරිස එක්ෙ ත්තයඩ යතවත් ැදවචි ඩරවා  තිබීෙ සහ ැතරණි වා භූිනමෂ මහ  නිවමසේ ස්ව ා වය ෙත් 
ැකයනව එක් ිළරිසක් පමයක් ිළරිසට ව ා  ඉහළයතයි සිතීෙ වතනි මහේතු නිසා   ණ්  ය වීන කතකිය 
හතඩ  මන නිසා  මඳ මහ  ැදවචිඩු වන්ත ඔමර ත්තු ීමමන යා න්තත්ර  මැ   යඟා මැය සි සමෂ ැවුල් 

45 

ෙඨාටමෙනි  ුදශැායා  මහ  ැවුා ආරක්ණා  ඩරය මෙෙ යා න්තත්ර  ප්රජා ව තුළ පයත් ඳව ිළිබඳඳ හතඟීෙ 
ත්ව ත්වත් දු්යවා කිීමෙට මහේතු වී ඇත්  මෙෙ දු්යවා ූ  පයත් ඳව ිළිබඳඳ හතඟීෙ පයා ැමෂීම සා මූි ඩ ූ  
ප්රජා වක් මැ   යතවවීමෙි  ාා  වතකැත් සා ධඩයක් වය ත්ු   ත්ු ණියන්ත ප්රජා වට ඒඩා ඳශධ ඩර 
ැතනීෙ මඩමරි  ඳාැා  ඇත්   
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උපග්රන්ා අ 
 
 ත  ා්  මඟ කරන ලඳ අේධ වු  ත  ම්මුඛ  ාකඡා ා  ඳ ා රයොද  ැනු  (පුළුල්) රත්මා 

 

1. සනු.  සා ඩ්ඡාා මේ පරු.ණු හඳුන්තවා  ීමෙ 

2. ැවුමල් මත් රතුු  

3. පවත්තන්ත වීමන ඉතිහා සය 

4. ප්රචණ් ත්වය ිළිබඳඳ පත්කතකීෙ       

යතවත් ැදවචි ඩරවීමනීම ඔඳම  ැවුමල් සා ො ජිඩයින්ත කිසියන ප්රචණ් ත්වයඩට ු.හු  

දුන්තයා ක? 

5. ැරිසරමෂ මවයස්ඩන  

ැතරණි සහ වත්ෙන්ත වා සභූින සො ජයීය, පවඩා වෙය, සවස්ඩෘතිඩෙය සහ ආ්යථිඩෙය වවමයන්ත 

මවයස් වන්තමන්ත මඩමසේක?  

6. සො ජ සනඳන්තධත්ා  

7. සුඳසා ධයය, සතුට, ත්ෘප්තිය 

8. කරිද්රත්ා ව 

9. පසො යා ත්ෙත්ා ව 

10. ෙත්ද්රවය සහ ෙත්ැතන්ත  
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උපග්රන්ාය ආ 
 
සා පුර පදාචිකරුවන්ර  රැකියා පිළිනඳ  වි ්තරාත්මක රතොරතුරු 
 

රැකියා  ප්රව්යැය සව යා ත්ය 

 ඩා ්යිනඩ නිාධා ීම  2 

රා ජය නිාධා ීම 1 

ගුු   2 

මසෞ ය ක්මණේත්රය 1 

ිමකයා  සහ ඉවජිමන්තු  ආ�ත් රැකියා  2 

වයා ැා රිඩ 1 

ගුු  වෘත්තිය හා  සනඳන්තධ රැකියා   3 

ලිිළඩු  6 

ලිිළඩු  ආ�ත් රැකියා  1 

ඩා ්යයා ා ලිිළඩු  4 

ිළරිසිදු කිීමෙ 2 

මැෞශැලිඩ රැඩවර  මසේවා  1 
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