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බ ෞද්ධ හිමිකම් බකොමිෂන් සභොව ................... 

නිර්මල ථ ේරවාදී බුදු දහම සියවසේ 25 ක් පමණ සුරක්ිතව රැක ගනිමින් විථේශීය බලපෑම් 

වලින් මිථදමින් සම්බුේධ ශාසනථේ පුනර්ීවනයක් ඇති කිරීම සඳහා ක්රියා කස සිය  

ථබෞේධ සංවිධාන ඒකරාශී කර ගනිමින් 1919 වර්ෂථේ දී ශ්රීම ඩ .බී.ජීතයතිලක මිතිමනමන් 

ප්රමුඛ  පුථර ගාීනන් විසින් ආරම්භ කරන්නට ථයදුන සමසේත ලංකා ථබෞේධ  මහා 

සම්ථම්ලනය සිය ප්රමුඛ තම කාර්ය ථකාට සසකුයථේ සම්බුේධ ශාසනථේ ආරක්ෂාව හා 

චිරසේිතියයිී  

දිනට වසර 2325 කට වඩා පිරණි ථබෞේධයනථේ උරුමය හා අයිතිවාසිකම් අනාගතය 

ථවුයථවන් ථකථසේ සකසේ විය යුමනද, ආරක්ෂා විය යුමනද යන්න පිළිබඳව සසකා බලමින් 

1955 අංක 24 දරණ සමසේත ලංකා ථබෞේධ මහා සම්ථම්ලනය නීතිගත කිරීථම් පනථ ඩ 03 

වන වගන්තිථයන් ප්රකාිතත සම්බුේධ ශාසනථේ හා ථබෞේධයන්ථේ අිවවදේධියය සිසීමම, 

ථබෞේධයන්ථේ ථගෞරවය හා අයිතිවාසිකම් රැක ගිනීම ආදී අරමුඛණු සාක්ෂා ඩ කර ගිනීම 

සඳහා ශ්රී බුේධ වර්ෂ 25 2 ක්  ප ථපාථසාන් මස පුර පසථසාසේවක ථපාථහ  දින ථෙතිහාසික 

මිහින්තලා පුද බිථම් ඉපිරණි ධාමන මන්දිර මළුථේදී මහා සංඝ ර ඩනථේ ආිතර්වාදථයන් 

සමසේත ලංකා ථබෞේධ මහා සම්ථම්ලනය විසින් ථබෞේධ හිමිකම් ථකාමිෂන් සභාව සේ ාපිත 

කරන ලදීී   

සිය  ආගම් හා ලබ්ධීන් අදහන්නන් හා තාතීන්ට අය ඩ පුරවිසියන් හා තිනි ඩතන් සමඟ ද 

තාතයන්තර ප්රතාව සමඟ ද සහීවනය හා විශේවාසය වඩා ඩ තහුරරු කර ග ඩ ථම ඩතා, 

කරුණා, මුඛදිතා, උථේක් ා යන උමනම් ධර්මතාවයන් මත පදනම්  ප ශක්තිම ඩ පරමාධියපතය 

බිඳී ථනාගිය තනතාවක් සහිත ශ්රී ලංකාවක් අනාගත පරම්පරාවට සුරක්ිත කර දීම ථමහි 

අරමුඛණයි. 

ත්රෛනිකායික මහ නාහිමිවරුන් ඇමන  මහා සංඝ ර ඩනථේ ආිතර්වාදථයන් ආරම්භ 

කරන්නට ථයදුුය ථබෞේධ හිමිකම් ථකාමිෂන් සභාථේ ගරු සභාපති ථලස හිටපු නීතිපති 

තනාධියපති නීතීඥ පාලිත ප්රනාන්දු මිතිමනමා, ගරු ථකකම් ථලස වි්ාමික නිථය තය 

ථපාලිසේපති සමසේත ලංකා ථබෞේධ මහා සම්ථම්ලනථේ වර්තමාන ගරු සභාපති  චන්ර නිමක 

වාකිෂේඨ මිතිමනමා ඩ ප ඩ කර ගන්නා ලදීී  ථකාමසාරිසේවරුන් 21 ථදථනකුථගන් සමන්විත 

ථමම ථකාමිෂන් සභාථේ මංගල රැසේීම 2018 ජූලි මස 10 වන දින සමසේත ලංකා ථබෞේධ 

මහා සම්ථම්ලනථේදී පව ඩවන්නට ථයදුනිී  2018 ජුනි මස 27 දා සිට 2020 ථපබරවාරි  මස 

28  වන  දින දක්වා ථමම ථකාමිෂන් සභාව සමසේත ථබෞේධ    තනතාවථගන්  සහ       ශ්රී 

ලංකාවාීම සමසේත තනතාවට සිය අදහසේ, ථය තනා, ථතාරමනරු හා පිමිණිලි ලිඛිතව ඉදිරිප ඩ 

කිරීම සඳහා ද ආරාධනා කර සිටි අතර වාචික සාක්ෂය ලබා දීම ඒ අුයව සිදු වියී  ගරුතර 

මහ නායක මාහිමිපාණන් වහන්ථසේ ප්රධාන  ූජතීයය වන්දනීය මහා සංඝ ර ඩනය ථපරු 

ථකාට ග ඩ ගිහි ථබෞේධ සංවිධාන ඇමනළු ථබාථහ  ථදථනක් උනන්දුවකින් ථකාමිෂන් සභාව 
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සඳහා සාක්ෂය ලබා දීමට කටයුමන කරන ලදීී    ඒ අුයව පුේගලයන් වශථයන් වාචික 

සාක්ෂය/ඉඉදිරිප ඩ කිරිම් 327  ථදථනකු ඩ, සංවිධාන වශථයන් 110 කු ඩ ලිඛිත සාක්ෂය 

ඉදිරිප ඩ කිරීම් 50 කු ඩ ඒ අතර වියී 

ථමහිදී  මූලික වශථයන්  විෂයයන් 09 ක් ඔසේථසේ සාක්ෂය  ලබා ගිනීම සිදුවිය. 

විෂයයන් 

01 බුේධ ශාසනය  ,ථබෞේධ හිමිකම සහ ආගමික සහීවනයී 

02 ථෙතිහාසික පුරාවිදයා  උරුමයී 

03 නීතිය සහ රාතය පාලනය , තාතික ආරක්ෂාව හා විථේශ ප්රතිප ඩතිී 

04 සමීවිකතාව සහ ආර්ිකයී 

05 අධයාපනය, සදාචාරය සහ පුරවිසියාී 

06 භාෂාව, සංසේකදතිය  හා තාතික අනනයතාවයී 

07 ථසෞ ය, ආහාර හා ථප ෂණය, ථවදකමී 

08 තාක්ෂණය, විදයා ඩමකරමී 

09 පරිසරය, සේවාභාවික සම්ප ඩී 

ගරු ථකාමසාරිසේවරු 

1ී වි්ාමල ඩ නීතිපති, තනාධියපති නිතිඥ පාලිත ප රනාන්දු මිතිමනමා 

2ී වි්ාමල ඩ හමුඛදාපති, තනරාක ආර්ීඑම්ීඞීී ර ඩනායක මිතිමනමා 

3ී වි්ාමල ඩ මිුයම්පති ඩබ්ධීථක්ීඑම්ී සිකවා මිතිමනමා 

4ී වි්ාමල ඩ බාලදක්ෂ ථකාමසාරිසේ වාසේමන විදයා මහාචාර්ය නිමක ද සිකවා මිතිමනමා 

5ී තනාධියපති නිතිඥ මථන හර ද සිකවා මිතිමනමා 

 ී තනාධියපති නීතිඥ ප රසන්ත ලාක ද අකවිසේ මිතිමනමා 

7ී විකලාංග ශලය ත්රවදය විථශේෂඥ නථර්න්ර පින්ථට  මිතිමනමා 

8 මහාචාර්ය මාලනී ඇදගම මිතිමනමිය 

9ී මහාචාර්ය මාලිංග අමරසිංහ මිතිමනමා 

10 ආචාර්ය පාලිත ථකාථහාන මිතිමනමා 

11 ආචාර්ය ශාන්තිකුමාර ථහට්ටටිආරච්චචි මිතිමනමා 

12ී ආචාර්ය ඉථන කා ප්රියදර්ශීය කුඩාවිදානථේ මිතිමනමිය 

13ී ආචාර්ය හර්ෂ විථතවර්ධන මිතිමනමා 
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14ී වි්ාමල ඩ  බුේධ ශාසන අමාතයාංශථේ ථකකම් එම්ීථක්ී.ජීදිසානායක මිතිමනමා 

15 මාධයථේදී ශයාම් ුයවන් ගථන්ව ඩත මිතිමනමා  

1 ී   විශ රාමික නිථය තය ථපාලිසේපති, සමසේත ලංකා ථබෞේධ මහා සම්ථම්ලනථේ ගරු  
සභාපති  චන්ර නිමක වාකිෂේඨ මිතිමනමාී 

 

2020.02.28 දක්වො කරන ලද සොක්ි විමසීම් - දිසරික්ක සප ාතො ව වෙබ න්  

 

පසාත දිසේික්ක         

1 බසේනාහිර කළුතර ථකාසඹ ගම්පහ     

2 සබරගමුඛව ර ඩනපුර කෑගකල       

3 දකුණ ගාකල මාතර හම්බන්ථතාට     

4 වයඹ කුරුනෑගල පු ඩතලම       

5 ඌව බදුකල ථමාණරාගල        

6 මධයම මහුයවර මාතථක ුයවරඑළිය     

7 උමනරු මිද අුයරාධපුරය ථපාථසාන්නරුව       

8 උමනර යාපනය මන්නාරම කිළිථනාච්චචිය මුඛලතිේ  වේනියාව  

9 නිථගනහිර අම්පාර මඩකලපුව ිකුණාමලය     

  

  ප්රාථේශීය සාක්ි විමීමම් 

  

  

  සම්ථම්ලනථේ සාක්ි විමීමම් 

  

  

  සම්ථම්ලනථේ සහ ප්රාථේශීය වශථයන් සාක්ි විමීමම් 

 

පරිච්චථේද 10 කින් හා නිර්ථේශ 240කින් සමන්විත ථබෞේධ හිමිකම් ථකාමිෂන් සභාථේ 

වාර්තාව ශ්රී බුීවී 25 4 ක්  ප දුරුමන මස 29 වන දින සමසේත ලංකා ථබෞේධ මහා 

සම්ථම්ලනථේ .ජීඑච්චී විලියම් ශාලා පරි්ථේදී  සමසේත ලංකා ථබෞේධ මහා සම්ථම්ලනථේ 

එවකට ගරු සභාපති වශථයන් කටයුමන කස තග ඩ සුමතිපාල මිතිඳුන් ථවත ,  තාතියට 

පිළිගින්ීම සඳහා   භාර ථදුය ලිබිණිී 

පිවති බාධක මිඩසමින් ථමම උදාර කර්තවය සාර් ක කර ගත හිකි  පථේ,   ථබෞේධ 

හිමිකම් ථකාමිෂන් සභාථේ ථකකම්  වශථයන් කටයුමන කරන ලද,  සමසේත ලංකා ථබෞේධ 

මහා සම්ථම්ලනථේ ව ඩමන් සභාපති චන්ර නිමක  වාකිෂේඨ මහතාථේ අප්රතිහත ත්රධර්ය 

ථමන්ම එමනමාට සිමවිටම සහථය ගය දක්වමින් අ ඩවිලක්  ප ථබෞේධ මහා සම්ථම්ලනථේ 

වර්තමාන සමථකකම්වරථයකු වන ථබෞේධ හිමිකම් ථකාමිෂන් සභාථේ කාර්යාලථේ 

ථමථහයුම් කටයුමන ඉු කරන ලද   ඉෂාන් බුේධියක එදිරිසූරිය මහතාථේ  කිපීථමනිී   

පාසේකු ප්රහාරය හා ථක වි්  වසංගතය හමුඛථේ ඇති අිවථය ග මධයථේ ුරවද ථමම ථකාමිෂන් 

සභා වාර්තාව, හුථදක් තව ඩ එක්  වාර්තාවකට ීමමා ථනාී, ථමහි සඳහන් නිර්ථේශ,  ථේශීය 
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විථේශීය වශථයන් ඇති අිවථය ගයන් තය ගිනීමට  ක්රියා ඩමක කස යුමන බවට සමසේත 

ලංකා ථබෞේධ මහා සම්ථම්ලනථේ ගරු සභාපතිමනමා මනස  ප අධියෂේඨානය ය ාර්තයක් බවට 

ප ඩ කිරීමට ගරු  කදතයාධියකාරී මඩලඩලය විසින් ගන්නා ලද තීරණය  අුයව අදාස කර ග ඩ 

විෂයයන් 09 ට සමගාීනව  කමිු 09 ක් සේ ාපිත කර අදාස විෂයන්හි විථශේෂ නිපුන ඩවයක් 

දක්වන විේවමනන් එක්රැසේ කර එය තාතික ක්රියාන්විතයක් ථලස ක්රියා ඩමක කිරීමට  අවශය 

මූලික සිසසුම් ථම් වන විට  ථකුම්ප ඩ කරමින් පවතීී  

එථසේම ථකාමිෂන් සභාවක් වශථයන් ථමවර ථබෞේධ හිමිකම් ථකාමිෂන් සභාථේ තව ඩ 

විථශේෂ ඩවයක් වුයථේ ථකාමිසම සඳහා ලබා දුන් සාක්ෂය  මුඛ්රිත මාධය  සහ විදයු ඩ මාධය  

යන ථදආකාරථයන්ම  සකසේ කිරීමයිී  

 

ලි/ඉMR/17/28/08/2021 

 


