
කෙටි සටහන් සහ අදහස්   
 

නැකෙනහිර පළාකේ පුරාවිදයා ුම ක ෙළකනාෙර ස සාහා  ජ ානාපතප  

ොසය සාධෙ බලොස 

2020 ජූනි කස 2 දිනැ  අංෙ 2178/17 දර  අ වික ්ෂ ෙැසට්පත්රස කිනන් ්රී ලංො ානාපතප යරසා වින්න් 

‘නැකෙනහිර පළාකේ පුරාවිදයා ුම ක ෙළකනාෙර ස සාහා ානාපතප  ොසය සාධෙ බලොස' පිහිටුයන ලදි.  

'ානාපතප  ොසය සාධෙ බලොසක්' නිකයා ස කිරීක සාහා ානාපතප යරසාට බලස පයරා  කබන්කන් කුකන 

නී ස සටකේ ද? 

'ානාපතප  ොසය සාධෙ බලොසක්' නිකයා ස කිරීකට ානාපතප යරසාට වික ෂ්කසන් බලස පයරන නී සක් 

කනාකැත. ෙැසට් පත්රකේ  සාහන් යන්කන් යස ණ්ඩුක්රක යයයස්ාාක  33 යන යෙන් ස සටකේ පයේනා බලතල 

භාවිතා ෙරන බයයි. ණ්ඩුකෙ රක යයයස්ාාක  33 යන යෙන් ස කිනන් ානාපතප යරසාකේ බලතල දක්යා ඇ  අතර, 

ානාපතප යරසාට පහත සාහන් කේ ෙළ හැකි බය පැහැදිලියක සාහන් ෙරයි: 

i. ණ්ඩුකෙ රක යයයස්ාාය සාහා ෙම  ෙරු  ලැීමක සහ යස තහවුම  කිරීක සහ ෙ කිරීක,    

ii. ාා ෙ සංහිඳිසාය හා ඒොබේධතාය ප්රයධයනස කිරීක, 

iii. ණ්ඩුකෙ රක යයයස්ාා ෙවුන්න්ලකේ  සහ ස්යාීනන ණසතනයල නින්  ක්රිසාොත්ේයස සාහා පහකමෙ  

සැපයීක, 

iv. කැ යර  කොමිෂන් සභායට ුපකදස් දීක සහ නිදහස් හා සාධාර  කැ යර සක් පැයැේීක සාහා 

නින් කොන්කේන් නිකයා ස කිරීක සහ ෙ කිරීක, 

v. පාලයකි න්ුක දී රාකේ  ප්ර පේ ස ප්රො  කිරීක, 

vi. පාලයකි න්ුක  චාත්ත්රාු ල ල ස්ස්ී යල  ලකමන දැරීක, 

vii. පාලයකි න්ුය ෙැාීක, ෙල් තැීමක සහ විකමම යා හැරීක, 

viii. තානාප යම න්, කහ කොකසාත්ස්යම න් පිළිෙැනීක, හඳුනා ෙැනීක සහ පේ කිරීක, 

ix. ානාපතප  නී ඥයම න් පේ කිරීක, 

x. ානරාකේ  කපාදු  ද්රාය තබා ෙැනීක,   

xi. යුේධස සහ සාකස ප්රො  කිරීක, 

xii. යයැනි න්සලු ක්රිසා සහ ණ්ඩුක්රක යයයස්ාායට පටහැනි කනායන කේ න්දු කිරීක. 

අකේ ණ්ඩුක්රක යයයස්ාාක  33 යන යෙන් ස අු ය පයා ානාපතප  ොසය සාධෙ බලොසක් පිහිටුීක 

සාහා නි ්ිත බලසක් නැත. ඊට කයනස්ය ුදාහර සක් ය කසන්, 1978 අංෙ 09 දර  වික යන නී ස 

කිනන් වික යනස සාහා වික ්ෂ ානාපතප  කොමිස  සෙස් කිරීක කයු කයන් ානාපතප යරසාට බලස 

ලබා දී  කේ. කෙකස් කයතේ, 'ානාපතප  ොසය සාධෙ බලොසක්' සාහා යයැනි වික ්ෂ නී සක් නැත. 

ණ්ඩුකෙ රක යයයස්ාායට අු ල ලයන යයැනි න්සලු ක්රිසායන් න්දු කිරීක පිළිබාය ානාපතප යරසා වින්න් 33.2 (h) 

යෙන් කේ  පුළුල් භාෂාය කත වි ්යාසස තබන බය පක ක් කෙකනකුට ුපෙල්පනස ෙළ හැකිස. 

ෙැසට් පත්රකේ  දී ‘ානාපතප  ොසය සාධෙ බලොස’ සාහා ලබා දී ඇ  කහ්ු    

I. අනාෙත පරපුර සාහා ්රී ලංොක   ක ය හාන්ෙ ුම කස ණරක්ෂා කිරීක. 

II. ්රී ලංොයට සා් බර ි හාසසක්  කබන අතර පුරාවිදයා ි හාසස සු  යහි අේවිතීසේයකේ  මූලාශ්රස කි. 

III. ස්යභාවිෙ හා මිනිසා වින්න් ඇ ෙරයන ලද ක්රිසායන් කහ්ුකයන් ුම කස පිත්කහමින්  කේ. 

IV. යයැනි ුම කසන් ණරක්ෂා කිරීක කයු කයන් ්රී ලංොය ාා ෙ හා ාාතයන්තර ය කසන් විවිධ ස  තීන් 

අේසන් ෙර  කේ. 



ොසය සාධෙ බලොකේ  බලතල   

ග්රසට් පත්රස කිනන් ොසය සාධෙ බලොකේ  බලතල විස්තර කොට  කබන්කන්:  

i. නැකෙනහිර පළාකේ පුරාවිදයාේකෙ යැදෙේෙකක් ඇ  සා්ාන හඳුනා ෙැනීක.   

ii. සංරක්ෂ ස හා ප්ර ෂ ්ාපනස කිනන් පුරාවිදයාේකෙ ුම කසන් ෙළකනාෙර ස කිරීක සාහා 

කමදුකම යැ්සටහන් ක්රිසාේකෙ කිරීක. 

iii. යයැනි පුරාවිදයාේකෙ සා්ාන සාහා කයන් ෙළ යුු ි්  ප්රකා ස හඳුනාකෙන ඒයා නින් කලස 

හා නීතයු ල ලය කයන් කිරීකට පිසයර ෙැනීක.   

iv. පුරාවිදයාේකෙ යැදෙේෙකක් ඇ  ස්ාානයල සංස්ෙෘ ෙ යටිනාෙක ණරක්ෂා කිරීක සහ කේශීස 

හා විකේශීස ය කසන් ්රී ලංොක  කමවික ්ෂේයස ප්රයධයනස කිරීක සහ යයැනි ුම කසන් 

ප්රයධයනස කිරීක සාහා නිකදය්  ිදිත්පේ කිරීක.   

ඊට අකතරය ෙැසට් පත්රකේ  කකකස් සාහන් ක :   

v. ොසය සාධෙ බලොසට වික යන න්දුකිරීකට සහ ුපකදස් ලබා දීක ෙළ හැකිස.   

vi. යත්න් යර යාතයා ිදිත්පේ කිරීක.   

vii. න්සලුක රාකේ  නිලධාරීන්ට සහ කයනේ පුේෙලයින්ට ුපකදස් කහෝ ිල්ී  නිකුේ ෙළ හැකිස.   

ොසය සාධෙ බලොකේ  ුපකදස ් කහෝ ිල්ී  යලට අු ල ල ීක සහ ෙ කිරීක කයු කයන් ෙැසට් 

පත්රකේ  සාහන් යන්කන්: 

a) න්සලුක රාකේ  නිලධාරීන් සහ අකනකුේ පුේෙලයින් යයැනි ුපකදස්යලට අු ල ල විස යුුස.   

b) රාකේ  නිලධාරීන් සහ කයනේ අස හැකි සෑක සහසක්ක ලබා දිස යුු අතර න්සලු කතාරුම  

සැපයිස යුුස. සහ 

c) කින්ස  අකාතයං සෙ, රාකේ  කදපාතයක න්ුයෙ, රාාය සංස්ාායෙ කහෝ කයනේ සකාන නනෑක 

රාාය ණසතනසෙ කහෝ නිලධාත්කසකුකේ ප්රකාදසක් කහෝ පැහැර හැරීකක් පිළිබා න්සලු න්ේීනන් 

ානාපතප යරසා කයත ඍජුයක යාතයා ෙළ යුු ස. 

ොසය සාධෙ බලොකේ  සංයු ස   

1. ොසය සාධෙ බලොකේ  සභාප යරසා විශ්රාමිෙ ක ාය කානරාල්යරසකු යන ණරක්ෂෙ 

අකාතයං කේ  කල්ෙ  යරසා ස. කබාකහෝ න්විල් ණරවුල් යලට ස බන්ධ ීකට නිසමිත ොසය සාධෙ 

බලොස මූලිෙ ය කසන් හ දා පුහුණුය ඇ  අකසකු වින්න් කකකහසයු  ලැකේ.   

2. ණෙමිෙ ේ්ාස  නිකසෝානස කිරීක කබෞේධ භික්ූන් යහන්කසල්ා කදකදකනකුකෙන් සහ 

න්ංහල කබෞේධ ානයාෙයෙි-ණෙමිෙ පකමබිකෙ කපනී න්ටින සාකාජිෙයින්කෙන් ද අකනකුේ 

න්සලුක සාකාජිෙසන්කෙන් ද සකන්විත ක . කයනේ කින්දු ණෙකක් නිකසෝානස කනාක . 

3. කසකම සාකාජිෙයින් අතරට ි්  කොකසාත්ස්, පුරාවිදයා අධයක්ෂ ානරාල්, නැකෙනහිර 

පළාකේ ි්  කොකසාත්ස්, මිනින්කදෝම  ානරාල් සහ කායෂ්  නිකසෝාය 

කපාලිස්ප යරකසක් ඇුළේ ක . 

4. කේ පාලන අය යතා සාහා පක්ෂග්රාහී බ බයක් ඇ  කදර  කාධය ාාලකේ  සභාප යරසා ද 

කකහි සාකාජිෙකසක් ක .    

අදහස ්දැක්ී    

1. ොසය සාධෙ බලොසට පුරාවිදයා කදපාතයක න්ුයට සකාන ොසයසන් කිහිපසක්  කේ. 

ේවිේය පත්පාලන ප්රක  සක් අු ෙකනස කිරීක විෂස පිළිබා ූර ය යෙීමකක් ඇ  ණසතන 



ුළ ඇ  ෙැටළු විසඳීකට අසකේ ක . යැ් ෙටයුු නැයත නැයත න්දු කිරීක සහ ්රී ලංොක  

පුරාවිදයාක  දියුණුය සාහා කේ පාලන නැඹුම ය හඳුන්යා දීක න්දුයන යස කහාන  දල් 

නාස් සකි. පුරාවිදයාය යැනි විෂසසන් හ දාෙර ස කිරීක  අන්තරාස යන්කන් යකිනන් යහි 

යෘේතීසභායස පිත්හී බක සහ පයේනා රාාය ණසතනයල නිපු ේයස අයතක්කස්ම  ීක යි.   

 

2. ොසය සාධෙ බලොස තායොලිෙ ණසතනසක් ීක, කින්දු පාලයික න්ු අීනක්ෂ සකින් 

කතාරය ක්රිසාේකෙ ීක සහ යහි තීර යලින් ඩා්ායට පේ ්රී ලාංකිෙයින්කේ නිකසෝානසක් 

කනාකැ  ීක, යහි තීර  කහ්ුකයන් ඩා්ායට පේ  ජයන් අතර සැෙසක් හා අසහපේ හැඟීකක් 

ඇ  විස හැකි ීක. සංයාදාේකෙ කනායන යහි ක්රිසායන්, අේතකනෝක ෙ විස හැකි අතර 

බලහේොරී කහෝ ප්රච්්ොරී කලස පුේෙලසන්ට හා ප්රාායන්ට දුක් ක දනා හා හිංසා ඩා්ා 

ඇ  ෙරයු  ඇත. 

 

3. ොසය සාධෙ බලොස ුළ ොන්තායන් කහෝ ානයාෙයිෙ හා ණෙමිෙ කමළුතරසන් 

නිකසෝානස කිරීකක් කනාකැත. ොසය සාධෙ බලොකේ  සංයු ස කිනන් නැකෙනහිර පළාකේ 

හ දාය නිසා දැනටකේ දැඩි දුෂ්ෙරතායන්ට  හු  දී න්ටින සහ හිංසායට ලක් ී න්ටින 

ප්රාායන් අතර නීතයු ල ලභායස ලැීමක, වි ්යාසස ඇ ීක කහෝ ප්ර සන්ධානස සාහා දාසෙ 

ීක (ඇේත ය කසන්ක යස ප්ර විම ේධ කදසකි) න්දු කනායු  ඇත. 

 

4. නැකෙනහිර පළාකේ ානයාෙයිෙ හා ණෙමිෙ ය කසන් දැඩි කලස තරඟොරී යන ි්  ෙැටළු 

 කේ. යසර ෙ නායක්  ස්කස් සහජීයනකසන් ෙටයුු ෙළ ප්රාායන් ද න්ටි . යහි ානෙහන 

යයාේ ස, කේ පාලන, ානයාෙයිෙ හා ණෙමිෙ ය කසන් ස පේ කයන් කයන්ය ලබා දීක සහ 

දම ණු සකාා-ණායිෙ බලපෑ  ඇුළු දුක්ෙැනවිලි විසඳීක  දීර්ය ප්රකාදසන් සකඟ ෙැටළු 

රාශිසක්  කබන ප්රකේ සකි. පුරාවිදයා සංරක්ෂ  යැ්පිළිකයලෙට ප්ර තතායස දීක, කානය 

ෙැටළු යල සංීම යේයස සහ නැකෙනහිර ි්  ස බන්ධ  ක ය හාන්ෙ දුක්ෙැනවිලි 

කනාසලො හැරීකේ, ිලක්ෙෙත ප්රකේ යල කයකසන න්සලු ානතායකේ ජීයකාන සාාායසන් 

සහ සැබෑ අය යතා හිතාකතාක බැහැර කිරීකේ, ඔවුන්කේ දුෂ්ෙරතා තයදුරටේ යධයනස ෙර 

ඔවුන්කේ සංයධයනස අ්ාල ෙරු  ඇත. 

 

5. ොසය සාධෙ බලොකේ  සංයු කසන් ඇඟකයන්කන් කමළුතර අය යතායන්ට හානියන පත්දි 

න්ංහල කබෞේධ අය යතායන්ට ප්ර තතායස දීකයි. ෙැසට් පත්රකේ  සහජීයනස සහ අන් අසට 

ෙම  කිරීක පිළිබාය  ජ භාෂායක් නැත. කකක ොසය සාධෙ බලොකේ  සංයු ස අු ය කමළුතර 

ප්රාායන්ට බලපෑ  ඇ ීකට ි් ඇ  අතර යකිනන් න්ංහල බහුතරකේ  කෙෝපස හා අකනාපස 

ඇ  ී නය ෙැටු  ඇ  විස හැකි ස. යකිනන් කන්යාන්ෙ ප්රාායන් අතර අවි ්යාසස හා 

ධ්රැීෙර ස ෙැඹුම  ෙළ හැකි ස. 

 

6. හ දාය හා නී ස ක්රිසාේකෙ ෙරන නිලධාරීන් ොසය සාධෙ බලොසට ඇුළේ කිරීක කිනන් 

කකක ොසය සාධෙ බලොසට තක අභිකතස පත්දි අය ය න  සන්නේධ ප්රච්්ේයස භාවිතා 

කිරීකට නීතයු ල ලය ණසතනිෙය සන කදසාොරකසන්ක විපතනිකසෝෙස හිමිය ඇ  බයට 

පණිවි්සක් සපස යි. 

 

නිෙකනස   



අයසාන ය කසන්, ානාපතප  ොසය සාධෙ බලොසක් නිකයා ස කිරීක සු  ප්රාාතන්ත්රයාදී ණසතන 

අභිබයා සන කලස විධාසෙ බලස අනය ය කලස භාවිතා කිරීකකි. රාාය ණසතන  හු  කදන කුකන කහෝ 

අඩුකපාඩුකෙ  කහෝ අභිකසෝෙසන්ට  හු  දිස යුේකේ රාාය ණසතන සාහා අය ය කොන්කේන් නිකයා ස 

කිරීක කිනන් මිස ඒයා ියත දැමීකකන් කනාක .  මිනිකමන් ි් යලින් ියේ කිරීක සහ න්සලු ප්රාායන්ට 

බලපාන ි්  කනාකැ ෙක ඇ  ීකට පුරාවිදයාය පදන  ෙරෙේ සාධාරකරෙර සන් අනින් කලස 

භාවිතා කිරීක ්රී ලංොක  පයේනා හුම පුම දු ප්රය තායසකි. PARL වින්න් යයැනි අයස්ාා කබාකහාකසක් 

කල්තනෙත ෙර  කේ. වික ්ෂකසන් කකක කැ යර  ප්රචාරෙ ොලස ුළ, කනාසන්කමන්තායසක් ඇ  

කිරීක සහ කමළුතර ප්රාායන් බිස ෙැන්ීක කිනන් කේ පාලන යාන් ලබා ෙැනීක න්සලු ්රී ලාංකිෙයින් වින්න් 

ප්ර ක්කෂ්ප ෙළ යුුස. ි්  පාලනස හා පත්පාලනස සාධාර  හා යුක්  සහෙත විස යුුස. 

 

නිකදය ්  

රට පුරා පුළුල් අදහස් විකසීකකන් පකමය ප්රො සට පේ ෙරන ලද කහාන ි්  ප්ර පේ ස සාහා ිදිත්පේෙරන ලද 

නිකදය්  PARL න්හිපේ ෙරයි :   

නිකදය ්ස 7.1 කමළුතර ප්රාායන්  ක ය හාන්ෙය භාවිතා ෙළ භූමිකසන් ඈේ කනාෙළ යුු ස. කකක ප්රාායන් 
අයතැන්ීක සාහා කහ්ු යන යයාා පුරාවිදයාේකෙ සාක්හ කහෝ යන ජීීන් හා යනාන්තර ණරක්ෂා කිරීක 
ස බන්ධ කහ්ු  දැක්ීක නතර ෙළ යුුස.  

නිකදය ්ස 7.2 ානයාෙයෙි හා ණෙමිෙ බහුේයයාදස අසා්ායර ෙරන භූමිස පිළිබා කමවික ෂ්ී හිමිෙ  
 ක් කේ කිරීක සාහා පුරාවිදයාය හා ි හාසස අනින් කලස භාවිතා කිරීක නැයැේීකට රාසන් වින්න් 
යහාක පිසයර ෙත යුුස. ස  ප්රකේ සෙ කයකසන කමළුතර ප්රාායන්කේ සකාා, සංසේෘ ෙ හා කේ පාලන 
පැයැේකට තායනසක් යන අයුත්න් පුරාවිදයාය හා ි හාසස හැන්රීක අරධසයකේ ෙළ යුුස. 

කකක සටහන සෙස් කොට ඇේකේ ි්  අයි ස සාහා  ජ ානතා සන්ධානස (PARL) වින්න් යන අතර 

ිහත සාහන් ෙැසට් පත්රස පිළිබා වියර ස පදන  ී ඇේකේ 2020 ජුනි 22 දිනට ලබා ෙත හැකි  ජ 

කතාරුම  කත ස. 

 


