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සවිමෙන් මපරට - අපි එකට

e-ඉමගනුේ පාසල

මහොරණ අධ්යාපන කලාපෙ 

මරේණිෙ විෂෙෙ වාරෙ පාඩම

9 ඉතිහාසය 03 06. නිදහසින් පසු ශ්රී ලංකාව



1947 මහ මැතිවරණෙ හා නිදහස ලැබීම

• මසෝල්බරි වයවස්ථාව ෙටමේ පැවති පළමු 

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණෙ 1947 අමගෝස්තු මස 

පැවැේවිණි.

• එම මැතිවරණමෙන් එක්සේ ජාතික පක්ෂෙ ආසන 

42 ක් ලබා ජෙග්රහණෙ කරන ලදී.

• එමනිසා තවේ ස්වාධීන අමේක්ෂකයින් කීප

මදමනකුමේ සහාෙ ලබා මගන ඩී.එස්.මසේනානාෙක

මහතා මමරට ප්රථම අග්රාමාතය ධූරෙට පේවිෙ
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ශ්රී ලංකාමේ ප්රථම අග්රාමාතය ඩී.එස්.මසේනානාෙක 

මහතා
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1947 වර්ෂමේ ඩී.එස.්මසේනානාෙක මහතා 

බ්රිතානයෙන් සමඟ ඇති කරගේ ගිවිසුම

ආරක්ෂක ගිවිසුම

අවශ්ය අවස්ථා වල ලංකාමේ වරාෙ

ගුවන්මතොට ඇතුලු ස්ථාන බ්රිතානයමේ යුද්ධ්

කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීමට ඉඩ ලබාදීම
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1952 මහ මැතිවරණෙ

• ඩී.එස.්මසේනානාෙක මහතා 1952 මාර්තු මස අභවප්රාේත විෙ.

• පුරේපාඩු වූ අගමැති තනතුරට ඩඩ්ලි මසේනානාෙක මහතා පේ 

විෙ.

• එක්සේ ජාතික පක්ෂමේ සිටි එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරණාෙක 

මහතා එම පක්ෂමෙන් ඉවේ වී ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙ නමින් 

අලුේ පක්ෂෙක් ආරේභ කරන ලදී.

• එමනිසා නිෙමිත කාලෙට මපර ආණ්ඩුව විසුරුවා 1952 මහ 

මැතිවරණෙට කටයුතු සූදානේ කරන ලදී.
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1952 මැතිවරණමේ ප්රතිඵල

• ඡන්දයයන් යතොරා ගැනීමට නියමිත ආසන ගණන-95

• එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජය ගත් සංඛ්යාව              -54

• ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය                                      -09

• යසසු පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම්                     -32
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1952 මැතිවරණමෙන් අග්රාමාතය ධූරෙට 

පේ ඩඩ්ලි මසේනානාෙක මහතා
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1952-1956 කාලමේ මමරට මද්ශ්පාලනමේ කැපී 

මපමනන අවස්ථා

1953 වර්ෂයේ 

හර්තාල් 

වයාපාරයක්

ආරම්භ වීම

ඩඩ්ලි 

යසේනානායක 

මහතා සිය 

ධූරයයන් ඉල්ලා

අස්වීම හා එම 

ධූරයට සර් යජෝන්

යකොතලාවල 

මහතා පත් වීම

1955 

වර්ෂයේදී 

යමරටට 

එක්සත් 

ජාතීන්යේ 

සංවිධානයේ

සාමාජිකත්වය 

ලැබීම
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සර් යජෝන් යකොතලාවල මහතා
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1956 මහ මැතිවරණෙ

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තනි 

පක්ෂයක් යලස තරඟ කරන ලදී

• විප්ලවකාරී සමසමාජ 

පක්ෂය

• භාෂා යපරමුණ

• ස්වාධීන අයප්ක්ෂකයින්

මහජන එක්සත් යපරමුණ

ශ්රී ලංකා 

නිදහස් පක්ෂය
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පංච මහා බලමේග

සඟ මවද

ගුරු

මගොවි
කේකරු
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1956 මැතිවරණමේ ප්රතිඵල

• ජන්දයයන් යතෝරා ගැනීමට නියමිත ආසන ගණන -95

• මහජන එක්සත් යපරමුණ ජයගත් ආසන ගණන       -51

• එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජය ගත් ආසන ගණන          -08

• යසසු පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම්                          -36
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1956 මැතිවරණමෙන් අග්රාමාතය ධූරෙට පේ

එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනාෙක මහතා
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1956 ආණ්ඩුමේ වැඩපිළිමවළ

මද්ශීෙ කර්මාන්ත හා මගොවිතැන් කටයුතු 

දියුණු කිරීම
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වරාෙ හා බස් ජනසතු කිරීම
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සිංහල භාෂාව රාජය භාෂාව බවට පේ 

කිරීම
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1959 දී 

සාහසිකමෙකුමේ 

මවඩි පහරින් අගමැති 

බණ්ඩාරනාෙක මහතා

ඝාතනෙ විෙ

පුරේපාඩු වූ 

අගමැති තනතුරට

විජොනන්ද 

දහනාෙක මහතා 

පේ විෙ
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1960 මාර්තු මැතිවරණෙ

මමම මැතිවරණමේදී

මහජන එක්සේ මපරමුණ

මලස සංවිධ්ානෙ වී සිටි

පක්ෂ මවන මවනම තරඟ

කිරීම විමශ්ේෂේවෙකි.

1960 මාර්තු මැතිවරණයේ ප්රතිඵල

• ඡන්දයයන් යතෝරා ගැනීමට නියමිත ආසන ගණන-151

• එක්සත් ජාතික පක්ෂය                                          -50

• ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය                                         -46

• යසසු පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම්                        -55

මමහිදී එක්සේ ජාතික

පක්ෂෙ මවනේ පක්ෂ

ආධ්ාර කරමගන ආණ්ඩුවක්

පිහිට වුවේ ප්රථම රාජාසන

කතාව පරාජෙ විෙ
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1960 ජූලි මැතිවරණෙ

මැතිවරණ ප්රතිඵල

• ඡන්ද මෙන් මතෝරා ගැනීමට නිෙමිත ආසන  -151

• ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙ                               -75

• එක්සේ ජාතික පක්ෂෙ                                -30

• මෙඩ්රල් පක්ෂෙ                                         -16

• ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙ                               -12

• මසසු පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩාෙේ               -18
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ශ්රී ලංකා නිදහස් 

පක්ෂෙ

ලංකා සම සමාජ 

පක්ෂෙ

මකොමියුනිස්ට් 

පක්ෂෙ

සමඟි මපරමුණ

මලොව ප්රථම අගමැතිනිෙ-සිරිමාමවෝ බණ්ඩාරණාෙක 

මැතිණිෙ
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සමඟි මපරමුණ ආණ්ඩුමේ නව 

වැඩපිළිමවළ

• ජනසතු වයාපාරෙ තවදුරටේ ඉදිරිෙට මගන ොම

• මද්ශීෙ ආර්ථිකෙ නඟා සිටුවීම

• 1961 මහජන බැංකුව පිහිටුවීම

• මගොවිොට ණෙ සහන ලබා දීම

• සිෙලු පාසල් රජෙට පවරා ගැනීම
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1965 මහ මැතිවරණෙ

මැතිවරණ ප්රතිඵල

• ඡන්දමෙන් මතෝරා ගැනීමට නිෙමිත ආසන ගණන-151

• එක්සේ ජාතික පක්ෂෙ                                        -66

• ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙ                                       -41

• මෙඩ්රල් පක්ෂෙ                                                 -14

• ලංකා සම සමාජ පක්ෂෙ                                      -10

• මසසු පක්ෂ                                                         -20
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• මමම මැතිවරණමෙන් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට බහුතර බලෙක් 

කිසිම පක්ෂෙකට හිමි මනොවුණි

• තවේ පක්ෂ ගණනක සහාමෙන් එක්සේ ජාතික පක්ෂෙ 

ආණ්ඩුවක් පිහිටුවනු ලැබිණි

• ඩඩ්ලි මසේනානාෙක මහතා අගමැති තනතුරට පේවිෙ

මතවනි වරටේ අගමැති ධූරෙට 

පේ ඩඩ්ලි මසේනානාෙක මහතා

23



1972 ශ්රී ලංකාව ජනරජෙක් බවට පේ වීම

1970 මැතිවරණෙ ජෙ 

ගැනීම

සමඟි මපරමුණ ආණ්ඩුව ජෙ 

ගැනීම

නව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් 

සේපාදනෙ කිරීම
24



1972 මැයි 22 නව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක්

හඳුන්වා මදයි

මූලික 

ලක්ෂණ

ජාතික රාජය සභාව ජනාධිපති තනතුර

අගමැති ප්රධාන 

අමාතය මණ්ඩලය
අධිකරණය

25



ජාතික රාජය සභාව- වයවස්ථාදාෙකෙ 

මන්ත්රීවරුන් 

168 කින් 

සමන්විතයි

ජාතික රාජය

සභාව

මහජන ඡන්දමෙන් මතෝරා

ගේ නිමෙෝජිතෙන් මගන් 

සමන්විතයි

නිල 

කාලෙ 

වසර හෙකි

*නීති සේපාදනෙ

*මූලය පාලනෙ

*විධ්ාෙකෙ පාලනෙ26



ජනාධිපති තනතුර

අග්රාණ්ඩුකාර ධූරෙ ජනාධිපති ධූරෙ

ජනාධිපතිධූරෙ

අගමැති විසින්

ජනාධිපතිවරො

පේකරන ලදී

අගමැතිවරොමේ 

උපමදස්  මත බලතල 

ක්රිොේමක කළ යුතුයි

නාමික 

විධ්ාෙකෙකි

නිල කාලෙ 

වසර හතරකි

27



ශ්රී ලංකාමේ ප්රථම ජනාධිපති විලිෙේ 

මගොපල්ලව මහතා
28



අගමැති ප්රධ්ාන අමාතය මණ්ඩලෙ

විධ්ාෙක බලෙ මහවේ නීතිෙ ක්රිොේමක කිරීමේ බලෙ 

සතය විධ්ාෙකෙ මලස හැඳින්මේ

අමාතය මණ්ඩලමේ නාෙකො අගමැතිවරො මේ

ජාතික රාජය සභාමේ උපරිම විශ්්වාසෙ දිනා ගේ 

පුද්ගලො අගමැති වශ්මෙන් ජනාධිපති වරො විසින් 

පේ කරයි

29



අධිකරණෙ

මරේෂ්ඨාධිකරණෙ

මහාධිකරණෙ

දිසා අධිකරණෙ

මමහේස්ත්රාේ අධිකරණෙ

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා අධිකරණෙ

ඉහළ අධිකරණ ආෙතන

සිවිල් නඩු විභාගෙ

අපරාධ් නඩු විභාගෙ

පනේ මකටුේපේ 

වයවස්ථාවට 

අනූකූලදැයි පරීක්ෂා 

කිරීම30



මරේෂ්ඨාධිකරණෙ
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1978 මදවන ජනරජ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව

බහුතර ආසන සංඛ්යාවක් හිමිකරගත් එක්සත් ජාතික 

පක්ෂය යේ.ආර් ජයවර්ධන මහතායේ නායකත්වයයන් නව 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් සම්පාදනය කරයි

යමම මැතිවරණයයන් ප්රධාන 

විපක්ෂය බවට පත් වන්යන්

ද්රවිඩ එක්සත් 

යපරමුණයි.ඒ.අමිර්තලිංගම්

මහතා විපක්ෂ නායක ධූරයට 

පත්යේ.
32



ශ්රී ලංකාමේ ප්රථම විධ්ාෙක ජනාධිපති 

මේ.ආර්.ජෙවර්ධ්න මහතා
33



1978 ආණඩුක්රම වයවස්ථාව

මූලික 

ලක්ෂණ

විධ්ාෙක 

ජනාධිපතිධූරෙ

අගමැති හා අමාතය

මණ්ඩලෙ

පාර්ලිමේන්තුව අධිකරණෙ

34



නාමික විධ්ාෙක 

ජනාධිපති

පූර්ණ විධ්ාෙක 

ජනාධිපති

විධායක ජනාධිපති ධූරය

ශ්රී ලංකාමේ රාජය නාෙකො

සන්නද්ධ් මසේවාවන්හි 

මසේනාධිනාෙකො

විධ්ාෙකමේ නාෙකො

ආණ්ඩුමේ නාෙකො

ජනාධිපතිවරො මේ

35



ජනාධිපතිවරයා

සෘජු මහජන 

ඡන්දයකින් 

යතෝරා ගනියි

කාලය වසර 

පහකි

පාර්ලියම්න්තුයේ 

සාමාජිකයයක්

යනොයේ

*වයවස්ථාදාෙක

* විධ්ාෙක

*අධිකරණ 

බලතල

36



ජනාධිපතිවරයා

සතු 

පාර්ලියම්න්තු 

බලතල

කැඳවිම,වාරාවසාන කිරීම,විසුරුවා 

හැරීම

මංගල රැස්වීේ වල මුලසුන 

දැරීම

ආණ්ඩුමේ ප්රතිපේති 

ප්රකාශ්න ඉදිරිපේ කිරීම

ඕනෑම අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්තු 

රැස්වීමකට සහභාගී 

වීම,පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීම
37



ජනාධිපතිවරොට 

හිමිව ඇති  

විධ්ාෙක බලතල

අමාතය මණ්ඩලෙ පේ කිරීම හා

ඔවුන්ට විෂෙ හා කාර්ෙන් පැවරීම

අමාතය මණ්ඩලමේ  ප්රධ්ානිො 

වශ්මෙන් කටයුතු කිරීම

අගමැතිවරයා

පත් කිරීම

අගවිනිසුරු හා

මරේෂ්ඨාධිකරණ

මේ අමනක් 

විනිසුරුවරුන්

පේ කිරීම

38



ජනාධිපතිවරයාට අයත් යවනත් කාර්යයන්

• ජාතික උේසව වල මුලසුන දැරීම

• රාජය මුද්රාව ලඟ තබා ගැනීම හා

මල්ඛන වල අේසන් කිරීම

• ජාතයන්තර වශ්මෙන් ජනරජෙ 

නිමෙෝජනෙ කිරීම

• රාජය දුතයින් පේ කිරීම හා මමරටට 

පැමිණි දූතයින් පිළිගැනීම

39



අගමැති හා අමාතය මණ්ඩලෙ

ජනාධිපතිවරයා ඇමති 

මණ්ඩලයේ ප්රධානියා යේ

පාර්ලිමේන්තුව පනවන 

නීති ක්රිොේමක කිරීම

ඇමතිවරුන්ට පැවරුණ

විෂෙ භාරව කටයුතු කිරීම

ඇමතිවරුන්මේ

කාර්ෙෙන්
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පාර්ලිමේන්තුව

41



වයවස්ථාදාෙකෙ මහවේ නීති සේපාදනෙ කරන 

ආෙතනෙ පාර්ලිමේන්තුවයි

නියයෝජිත මන්ත්රී 

මණ්ඩලය
මාණ්ඩලික වයවස්ථාදායකි

මන්ත්රීවරු-225

සමානුපාතික 

නියයෝජන ක්රමය-196
ජාතික ලයිස්තුව-29
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පාර්ලියම්න්තුයේ කාර්යයන්

• නීති සම්පාදනය

• මූලය පාලනය

• ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව 

යදෝෂාභියයෝග ඉදිරිපත් කිරීම

• මහජන දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිරීම
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අධිකරණෙ

මරේෂ්ඨාධිකරණෙ

මහාධිකරණෙ

අභිොචනාධිකරණෙ

දිසා අධිකරණෙ

පවුල් අධිකරණෙ මමහේස්ත්රාේ අධිකරණෙ
44



මරේෂ්ඨාධිකරණෙ

ඉහළම අධිකරණෙයි

අගවිනිසුරු සහ තවේ 

විනිසුරුවරුන් හෙමදමනකුට 

මනොවැඩි එමසේම 

දසමදමනකුට මනොඅඩු

• මූලික අයිතිවාසිකේ නඩු විසඳීම

• ජනාධිපතිට විරුද්ධ්ව එන මදෝෂාභිමෙෝග විභාගෙ

• ඡන්ද මපේසේ නඩු විභාගෙ

• අවසාන අභිොචනාධිකරණෙ මලස ක්රිොේමක වීම
45



මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකේ

• කතා කිරීමේ හා අදහස් ප්රකාශ් කිරීමේ නිදහස

• කැමති රැකිොවක් කිරීමේ නිදහස

• කැමති ආගමක් ඇදහීමේ නිදහස

• වද හිංසා වලින් මිඳීමේ නිදහස

• නීතිෙ ඉදිරිමේ සමානේමතාවෙ
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නිදහසින් පසු 

සංවර්ධ්න කටයුතු
47



වී මගොවිතැන දියුණු කිරීම

ප්රතිපත්ති

විෙළි කළාපමේ මගොවි ජනපද 

පිහිටුවීම

මහවැලි 

සංවර්ධ්න 

මෙෝජනා 

ක්රමෙ

මගොවිජන මසේවා මධ්යස්ථාන 

පිහිටුවීම

බැංකු 

මඟින්ණෙ 

පහසුකේ 

ලබා දීම
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මගොවි ජනපද වයාපාරෙ

අරමුණු

රයේ ආහාර 

නිෂ්පාදනය වැඩි

කිරීම

වියළි කළාපයේ

වැේ අමුණු 

අලුත්වැඩියාව

යතත් කළාපයේ

ජනගහන අර්බුදය 

පාලනය

රැකියා අර්බුදය 

අඩු කිරීම
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බහු කාර්ෙ මෙෝජනා ක්රම

මමරට ප්රථම බහුකාර්ෙ

මෙෝජනා ක්රමෙ

ගල්ඔෙ සංවර්ධ්න 

මෙෝජනා ක්රමෙ-1949

මමරට දැවැන්තම 

සංවර්ධ්න මෙෝජනා

ක්රමෙ මහවැලි සංවර්ධ්න 

මෙෝජනා ක්රමෙ-1970
50



මහවැලි සංවර්ධ්න මෙෝජනා ක්රමෙ

• විෙළි කළාපමේ මගොවිබිේ වල කෘෂිකර්ම කටයුතු සඳහා 

නිතය ජල පහසුකේ ලබා දීම

• විදුලි බලෙ ලබා දීම

• ආහාර මබෝග වගාව වයාේත කිරීම

• මිරිදිෙ මසුන් මබෝ කිරීම

• රැකිො අවස්ථා උදාකිරීම
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ප්රථම පිෙවර මලස මහවැලි ගඟ හරහා මේල්ලක් බැඳ 

මපොල්මගොල්ල වයාපාරෙ ආරේභ විෙ

කලාඔෙ නුවර වැව නාච්චිදූව වැව
52



මුලදී  වසර 30 කින් නිම කිරීමට බලාමපොමරොේතු වූ මහවැලි 

සංවර්ධ්න මෙෝජනා ක්රමෙ මේ.ආර්.ජෙවර්ධ්න මහතාමේ උපමදස් 

මත සෙ අවුරුද්දකින් නිම කිරීමට මෙෝජනා විෙ

වික්මටෝරිො රන්මදණිගල රන්ටැමේ

මකොේමමල් මාදුරු ඔෙ
53



කාර්මික අංශ්මේ ඇති වූ දියුණුව

කන්කසන්තුමර් 

සිමමන්ති කේහල ආරේභ 

කිරීම

ඒකළ හා රේමලාන 

කාර්මික ජනපද 

ආරේභ කිරීම
54



1958-1968 දස අවුරුදු මෙෝජනා ක්රමෙ

ෙකඩ හා වාමන් කර්මාන්ත 

ආරේභ කිරීම
තුනී ලෑලි කර්මාන්තෙ

සීනි කර්මාන්තෙ
55



අධ්යාපන සංවර්ධ්නෙ

නිදහස් අධයාපනයේ පියා -සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නංගර මහතා
56



අධ්යාපන සංවර්ධ්න ක්රිො මාර්ග

රජෙ පාසල් පිහිටු වීම

විෂෙ මාලා සංවර්ධ්නෙ

ගුරු පුහුණු කටයුතු

විදයාගාර හා පුස්තකාල 

පහසුකේ දියුණු කිරීම

ශිෂය සුභසාධ්න කටයුතු 

දියුණු කිරීම

වෘේතීෙ අධ්යාපන

ආෙතන පිහිටුවීම
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මේරාමදණි විශ්්ව විදයාලෙ

මමොරටුව විශ්්ව විදයාලෙ-1972

ොපන විශ්්ව විදයාලෙ -1974
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සමාජ සුභ සාධ්නෙ

*නව වවදය පීඨ ආරේභ 

කිරීම

*විමශ්ේෂඥ වවදය මසේවෙ හා 

මහද මසේවෙ දියුණු කිරීම

*මරෝහල් වැඩි දියුණු කිරීම

*ශ්ලයාගාර පහසුකේ 

දියුණුව

*නව මරෝහල් ඉදිකිරීම

*ප්රතිශ්ක්තීකරණ ක්රම
59



සහනාධ්ාර ලබා දීම

• සහල් සහනාධ්ාර ලබා දීම

• ආහාර මුද්දර ක්රමෙක් ක්රිොේමක කිරීම

• නිවාස ආධ්ාර හා නව නිවාස සාදා දීම

• වගා ආධ්ාර ලබා දීම
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ග්රාමීෙ සංවර්ධ්නෙ

• මාර්ග පහසුකේ දියුණු කිරීම

• නව බස් මසේවා ආරේභ කිරීම

• විදුලි බලෙ ලබා දීම

• පානීෙ ජලෙ ලබා දීම

• තැපැල් හා දුරකතන පහසුකේ ලබා දීම
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සවියෙන් යෙරට - අපි එකට 

e-ඉයෙනුම් ොසල 
ය ොරණ අධ්යාෙක කලාෙෙ  

 

     සැකසුම- යම්ඝ මල් ාරි 

                   බෙ/ය ො/වීදාෙම ක.වි 

                                                                                 

1).ශ්රී ලංකාවේ ප ලංමු ප ලංමේලිමේ ්තු ම ලං  තිවරණය ලංම ව ත්වූ ේ ලංකු න ලංවලිෂ ේද? 

2).එ  ලං  තිවරණය ලංජයග්රහණණය ලංවු ලංම්ෂෂය ලංකු ්ෂද? 

3).  රට ලංමත් ලංවූ ලංප්රථම  ලංගම  තිවරයේ ලංන් ලංවරතුන 

4).නව ලංගම  ති ලංවරයේ ලංබ්රිතානේනය ලංම   ලංතති ලංවර ලංමත් ලංිවිසුම  ලංකු ්ෂද? 

5).එ්ෂමත් ලංජේතිව ලංම්ෂෂ යතු ලංඉවත්ව ලංගලුත් ලං ේශමේකන ලංම්ෂෂය්ෂ ලංආර්භ ලංව ුේ ලංවවුරුතුද?එ  ලං

ම්ෂෂ ලංමඳහණතු ලංවරතුන 

6).1952 ලං  තිවරණ යතු ලංබහුතානර ලංආමන ලංමාඛ්යේව්ෂ ලංකබේ ලං මන ලංජයග්රහණණය ලංව ේු ලංකු න ලං

ම්ෂෂයද? ලංඑ  ලංජයග්රහණණ යතු ලංගම  ති ලංතානන මරට ලංමත් ලංවූ ේ ලංවවුරුතුද? 

7).1952-1956 ලංවලිෂය ලං මු ලං  රට ලං ේශමේකන ලංඉතිහණේම ේ ලංද්ෂනට ලංක බුණු ලංව පී ලං ම නන ලං

ක්ෂෂණ ලං දව්ෂ ලංමඳහණතු ලංවරතුන. 

8).හණලිතානේල් ලංවයේමේර ේ ලංප්රතිලකය්ෂ ලං කම ලංගම  ති ලංතානන ම රතු ලංඉල්කේ ලංගමවවූ ලංගග්රේ ේතානය ලංවරයේ ලංන් ලං

වරතුන 

9).පුරප්මේඩු ලංවූ ලංගම  ති ලංධූරයට ලංඉතුමුම ලංමත්වූ ේ ලංවවුරුතුද? 

10).ශ්රී ලංකාවේවට ලංඑ්ෂමත්ජේනගන ස ලංමාිසනේන ේ ලංමේ ේකතවත්වය ලංමි ව ලංවූ ේ ලංකු න ලංවලිෂ ේද? 

11).1956 ලං හණ ලං  තිවරණ යතු ලංජයග්රහණණය ලංව ුේ ලංකු න ලංම්ෂෂයද? 

12).එ  ලංම්ෂෂය ලංනිලි ේණය ලංමඳහණේ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංනිදහණමව ලංම්ෂෂය ලංම   ලංඑව ම ලංවූ ලංග න්ෂ ලංම්ෂෂ ලංන් ලං

වරතුන 

13).මාච ලං හණේ ලංබක පම ලංන් ලංවරතුන 

14).1956 ලංආණ්ඩුව  රට ලංදියුණුව ලංපිණිම ලංහණඳුතුවේ ලංදුතු ලංනව ලංව ඩමටහණතු ලං දව්ෂ ලංමඳහණතු ලංවරතුන 

යරේණිෙ විෂෙෙ වාරෙ ොඩම 

9 ඉති ාසෙ 03 06.නිද සින් ෙසු ශ්රී ලාකාව - ඇෙයීම 
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15).එමව.ඩබ්.ආලි.ඩී.බණ්ඩේරනේයව ලං හණතානේ ලංඝේතානනයට ලංක්ෂ ලංවූ ේ ලංකු න ලංවලිෂ ේද? 

16).ඉතු ලංපුරප්මේඩු ලංවූ ලංගම  ති ලංතානන මරට ලංමත් ලංවූ ේ ලංවවුරුතුද? 

17).1960 ලං ේලි ම ලං  තිවරණ යතු ලංආණ්ඩුව්ෂ ලංපිමිටුවූ ේ ලං ව මේද? 

18).එ  ලංපිමිටුවේ ලංමත් ලංආණ්ඩුව ලංඉ්ෂ නිතු ලංිසුමරුවේ ලංහණ රී ට ලංබකමෑ ලං හණේ මව ලංකු ්ෂද? 

19).1960 ලංජුමේ ලං  තිවරණ යතු ලංපිමිට ලංවූ ලංආණ්ඩු වමි ලංගග්රේ ේතානය ලංධූරයට ලංමත්වූ ේ ලංවවුරුතුද? 

20).    ලං  තිවරණයට ලංශ්රී ලංකාවේ ලංනිදහණමව ලංම්ෂෂය ලංත මලු ලං මුම ලංම්ෂෂ ලංපයමය්ෂ ලංඑව ම ලං ප ලංපිමිටුවේ ලංමත් ලං

 මර පණ ලංන් ලංවරතුන. 

21). හණජන ලංබ ාකුව ලංපිමිටුවූ ේ ලංක්ර න ලංවලිෂ ේීදද? 

22).ශ්රී ලංකේාකයවන්තු ලංක  න ලංනිදහණම ලංගාම ලංම්ර්ලිණ ලංවූ ේ ලංකු න ලංවයවමවථමේ වතුද? 

23).එය ලංම් තාන ලංවර ලංමත් ලංදිනය ලංවවදේද? 

24).එ  ලංවයවමවථමේ ප ලංප්රනේන ලංගාම ලංක්ෂෂණ ලං4 ලංමඳහණතු ලංවරතුන 

25). ලංමිමවතාන තු ලංපුරවතුන 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවයවමවථමේදේයවය ලං  හණවත් ලං ........................................................වරන ලං ආයතානනය ලං ජේතිව ලං

රේජය ලං මභේවන්. ් ලං මඳහණේ ලං  තු්රීවරු..................... ද න්ෂ ලං ගයත් ලං වූහණඑමි ලං නික ලං වේකය ලං

වමර..............................කය. ලං ............................. ලං මේකනය ලං ඊට ලං ගයත් ලං එ්ෂ ලං වේලියයකය.1972 ලං

වයවමවථමේ වතු ලං ගග්රේණ්ඩුවේර ලං ධූරය ලං  වවටවට ලං .....................................රයරය ලං හණඳුතුවේ ලං  දන ලං

කීද.    ලං තානන මර ලං ............ ලං ිසනේයවය්ෂ ලං වන ලං ගතානර ලං ගම  ති ස ලං උම දමව ලං  තාන ලං වටයු ම ලං වක ලං යු ම ලං

ිසය.ඔහු ස ලං නික ලං වේකය ලං වමර ලං ...........................කය. ලං   රට ලං ප්රථම  ලං ජනේිපමති ලං

වූ ේ.............................................................. හණතානේය. ලං ිසනේයව ලං බකය ලං ම වරු තු ලං

..................................................................... ණ්ඩකයටන්. 

(168, ලංජනේිපමති,ගම  ති ලංප්ර පඛ් ලංග ේතානය ලං ණ්ඩකය,ීතති ලංම්මේදනය,හණයකය,ූලකය ලං,ිසමේය් ලං

 මොමල්කව,හණතානරකය,නේ වව) 

26). මෝල්බරි ලංආණ්ඩුක්ර ය ලංයට ත් ලං  රට ලංගියයේචනේ ලංනඩු ලංිසමීම ් ලංබකය ලංමි වව ලංති න ේ ලංවේටද? 
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27).මහණතාන ලංප්රශවන ලංවකට ලංගදේු ලංපිිත මර(ගිපවරණය) ලංඉදිරි ේ ලංතති ලංමිමවතාන න ලං තාන ලංමේයතුන 

 ලං ලං ලං ලං ලං1.සිිසල් ලංනඩු ලංිසමීම  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං.................................. 

 ලං ලං ලං ලං ලං11.ගියයේචනේ ලංනඩු ලංිසමීම  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං.................................. 

 ලං ලං ලං ලං111.ගමරේන ලංනඩු ලංිසමීම  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං.................................. 

 ලං ලං ලං ලං1V.මණත් ලං වටු්මතාන්ෂ ලංආණ්ඩුක්ර  ලංවයවමවථමේවට ලංගදේුද න් ලංමරී්ෂෂේ ලංකයරී  ලං............................... 

28). ලං1977 ලං  තිවරණ යතු ලංබකයට ලංමත් ලංවූ ලංම්ෂෂය ලංන් ලංවරතුන 

29).එ  ලං  තිවරණ යතු ලංප්රනේන ලංිසම්ෂෂය ලංබවට ලංමත් ලංවූ ලංම්ෂෂය ලංහණේ ලංිසරුේන ලංම්ෂෂ ේ ලංනේයවයේ ලං

මඳහණතු ලංවරතුන 

30) ලංඑ  ලංආණ්ඩුක්ර  ලංවයවමවථමේ වතු ලංමුම ලංශ්රී ලංකාවේව ලංහණ න්තුවූ ේ ලංකු න ලංනේ  යතුද? 

31).එ  ලංආණ්ඩුක්ර  ලංවයවමවථමේ ප ලංප්රනේන ලංගාම ලංන් ලංවරතුන 

32). ලංමහණතාන ලංමඳහණතු ලංප්රවේශ ලංහණරි ලංන්(√) ලංකකුණද,ව රදි ලංන් ලංව රදි(×) ලංකකුණද ලං යොදතුන. 

1.1977 ලංආණ්ඩුක්ර  ලංවයවමවථමේ වතු ලංනේ වව ලංජනේිපමති ලංතානන මර ලං වවටවට ලංිසනේයව ලංජනේිපමතිධූරය ලං

හණඳුතුවේ ලං දන ලංකීද. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං       ( ලං ලං ලං) 

11.ජනේිපමති ම ේ ලංමේලිමේ ්තු ම ප ලංමේ ේකතව යකය. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං    ( ලං ලං ලං) 

111.ගම  තිවරයේ ලංමත්වරවට ලංකබතු තු ලංජනේිපමතිවරයේ ලංය. ලං ලං ලං ලං ලං ලං     ලං( ලං ලං ලං) 

1V.ත ති ලං ණ්ඩක ේ ලංප්රනේනියේ ලංජනේිපමතිවරයේ ලං වන්. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං    ( ලං ලං ලං) 

 ලංV.ීතති ලංම්මේදනය ලංවරන ලංආයතානනය ලංමේලිමේ ්තු මවන් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං     ලං( ලං ලං ලං) 

 Vİ ලං.මේලිමේ ්තු ම ප ලං තුත්රිවරු ලංමණන ලං226 ලංකය. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං     ලං( ලං ලං ලං) 

 ලංV İ İ.මේලිමේ ්තු ම ප ලංනික ලංවේකය ලංවමර ලංමහණකය. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං     ලං( ලං ලං ලං) 

33).ජනේිපමතිවරයේට ලංතති ලංිසනේයව ලංබකතානක ලං මන්ෂ ලංමඳහණතු ලංවරතුන 

34).ජනේිපමති ම ේට ලංගයත් ලංමේලිමේ ්තු ම ලංබකතානක ලං මන්ෂ ලංමඳහණතු ලංවරතුන. 

35).මේලිමේ ්තු ම ප ලංවේලියයතු ලං මන්ෂ ලංමඳහණතු ලංවරතුන 

36). පල් ලංගවමවථමේ ලංගිපවරණ ලංමඳහණතු ලංවරතුන 

37).ශ්රී ලංකාවේ ප ලංඉහණු  ලංගිපවරණය ලංකු ්ෂද? 
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38).ගියයේචනේ ලංගිපවරණය ලං ඟිතු ලංසිදු ලං ව රතු තු ලංකු ්ෂද? ලං ලං 

39).ූලමේව ලං වනිමව ලංගන්තිවේසිව් ලංමහණ්ෂ ලංද්ෂවතුන 

40).1931-1947 ලංවේක ේ ලං  රට ලංසිටි ලංවෘෂිවලි  ලංග ේතානයවරයේ ලංවවුද? 

41).නිදහණසිතු ලංමුම ලං මොිස ලංජනතානේව ස ලංදියුණුව ලංපිණිම ලං  රට ලංක්රියේත් ව ලංවු ලංප්රතිමත්ති ලං මන්ෂ ලං

මඳහණතු ලංවරතුන. 

42). මොිසජනමද ලංආර්භ ලංකයරී ්තු ලංබකේ මො රොත් ම ලංවූ ලංගර පණු ලංහණතානර්ෂ ලංමඳහණතු ලංවරතුන. 

43).  රට ලංතරඹි ලංප්රථම  ලංබහු ලංවේලිය ලං යෝජනේ ලංක්ර ය ලංකු ්ෂද? 

44).  රට ලංක්රියේත් ව ලංවූ ලංද ව තුතාන  ලංබහු ලංවේලිය ලං යෝජනේ ලංක්ර ය ලංකු ්ෂද? 

45).    ලං යෝජනේ ලංක්ර ය ලංක්රියේත් ව ලංකයරී  ලංතරනේ තු ලංකු න ලංමවථමේන යතුද? 

46). හණව මේ ලංමාවලිනන ලං යෝජනේ ලංක්ර ය ලංවිනන වතු ලංනි  ලංකයරී ට ලං යෝජනේ ලංඉදිරිමත් ලංව ේු ලං

වවුරුතුද? 

47).මු පව ලං    ලං යෝජනේ ලංක්ර ය ලංනි කයරි ට ලංබකේ මො රොත් ම ලංවූ ේ ලංවමර ලංපයයකයතුද? ලං ලං 

48). හණව මේ ලංමාවලිනන යෝජනේ ලංක්ර ය ලංවිනන වතු ලංනි  ලංකයරී ට ලංබකේ මො රොත් ම ලංවූ ේ ලං වොම ණ ලං

වේකයකයතුද? 

49). හණව මේ ලංමාවලිනන ලං යෝජනේ ලංක්ර  ේ ලංගර පණු ලංහණතානර්ෂ ලංද්ෂවතුන 

50).    ලං යෝජනේ ලංක්ර ය ලංයට ත් ලංක්රියේත් ව ලංවූ ලංිසශේක ලං යෝජනේ ලංක්ර  ලං  ොනවේද? 

51).නිදහණසිතු ලංමුම ලං  රට ලංවලි ේතුතාන ලං්ෂ ෂේත්ර ේ ලංව පී ලං ම නන ලංගවමවථමේ ලං මන්ෂ ලංද්ෂවතුන. 

52).නිදහණමව ලංගනයේමන ේ ලංපියේ ලංවවුරුතුද? 

53).නිදහණසිතු ලංමුම ලංගනයේමන ලං්ෂ ෂේත්ර ේ ලංදියුණුව ලංපිණිම ලංරජය ලංිසසිතු ලංක්රියේත් ව ලංවරන ලංකද ලංපියවර ලං

 මන්ෂ ලංද්ෂවතුන 
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54. 

 

 

 

55. 

 

 

 

 

 

1.    ලංරූම යතු ලංද ්ෂ වන ලංපුේමකයේ ලංවවුරුතුද? 

................................................................................... 

2.   ම ේ ලංිසසිතු ලංනිලි ේණය ලංවරන ලංකද ලංම්ෂෂය ලංකු ්ෂද? 

...................................................................................... 

3.   ම ේ ලංගම  ති ලංබවට ලංමත් ලංවූ ේ ලංකු න ලංවලිෂ ේද? 

...................................................................................... 

1.    ලංරූම ේ ලංද ්ෂ වන ලංපුේමකයේ ලංවවුරුතුද? 

................................................................................................... 

 ලං2.   ම ේ ලං1947 ලංමේලිමේ ්තු ම ලං  තිවරණයට ලංඉදිරිමත්වූ ේ ලංකු න ලං

ම්ෂෂ යතුද?............................................................................... 

3.   ම ේ ලං1931-1947 ලංද්ෂවේ ලංමේලිමේ ්තු ම ප ලං හණබවූ ේ ලංකු න ලං

ග ේතානය ලංධූරයද?............................................................................. 
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56. 

 

57. 

 

1. ලංද ්ෂ වතු තු ලං    ලංරූම යතු ලංවවුරුතුද? 

......................................................................................... 

2.   ම වය ලං ලංමු පව ලංආණ්ඩුව්ෂ ලංපිමිටවූ ේ ලංකු න ලංවලිෂ ේද? 

.......................................................................................... 

3.   ම වය ලං  ර ටමි ලංවු ලංිස ශේෂ ලං ේශමේකන ලං වනමවව  ලං

කු ්ෂද? 

........................................................................................... 

1.    ලංරූම යතු ලංද ්ෂ වන ලංපුේමකයේ ලංවවුරුතුද? 

........................................................................................ 

2.   ම ේ ලංබකයට ලංම  වණි ේ ලංකු න ලංවලිෂ ේද? 

........................................................................................ 

3.   ම ේ ලං  රට ලං ේශමේන ේ ලංසිදු ලංවක ලංිස ශේෂ ලං වනමවව  ලං

කු ්ෂද? 

........................................................................................ 
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 සවියෙන් යෙරට - අපි එකට 

e-ඉයෙනුම් ොසල 
ය ොරණ අධ්යාෙක කලාෙෙ  

 
     
 
 

  සැකසුම- යම්ඝ මල් ාරි 

                   බෙ/ය ො/වීදාෙම ක.වි 
 

1).1947 

2).එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

3). ඩී.එස්.සසේනානායක මහතා 

4). ආරක්ෂක ගිවිසුම 

5).එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරණායක මහතා,ශ්රී කාකා දහසහස් පක්ෂය 

6).  එක්සත් ජාතික පක්ෂය,ඩඩ්ලි සසේනානායක මහතා 

7).1. සහල් ඇතුලු අතයාවශ්ය ආහාර ්රවශ්ය වශ්ක ිලක හහ  යාම දහසා හර්තාල් වශ්යාපාරයක් ආරභ ව මම 

     2.1955 වශ්ර්ෂසේ කාකාවශ්ට එක්සත් ජාතීන්සේ සාවිධානසේ සාමාජිකත්වශ්ය හිිල මම 

8).ඩඩ්ලි සසේනානායක මහතා 

9).සර් සජෝන් සකොතකාවශ්ක මහතා 

10).1955 

11).මහජන එක්සත් සපරමුණ 

12).විප්කවශ්කාරි සමසමාජ පක්ෂය,වාෂා සපරමුණ,ස්වශ්ාධීන අසප්ක්ෂකයින් 

13).සඟ,සවශ්ස,ගුරු,ස ොවි,කභ කරු 

14).සේශීය කර්මාන්ත හා ස ොවිතැන දියුණු කිරීම,සාහක වාෂාවශ් රාජය වාෂාවශ් බවශ්ට පත් කිරීම 

15).1959 

16).විජයානන්ස සහනායක මහතා 

 

යරේණිෙ විෂෙෙ වාරෙ ොඩම 

9 ඉති ාසෙ 03 06.නිද සින් ෙසු ශ්රී ලාකාව - පිළිතුරු 
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17).1960 මාර්තු මැතිවශ්රණසයන් කිසදු පක්ෂයකට බහුතර ආසන සාඛ්යාවශ්ක් සනොකැණි. . එම දහසා  

      එ.ජා.ප. තවශ්ත් කුඩා පක්ෂ රැසකසේ උසව්සවශ්න් ආණ්ඩුවශ්ක් පිහිටුවශ්නු කැණි. . 

18).පාර්ලිසභ න්තුවශ්ට හදිරිපත් කක ප්රථමම රාජාසන කතාවශ් පරාජයට පත් මම 

19).සරිමාසවශ්ෝ බණ්ඩාරණායක මැති. ය 

20).සමඟි සපරමුණ 

21).1961 

22).1972 ප මු ජනරජ වශ්යවශ්ස්ථමාවශ් 

23).1972 මැයි 22 

24).ජාතික රාජය සවාවශ්,ජනාිපපතිූරරය,අ මැති ප්රධාන අමාතය මණ්ඩකය,අිපකරණය 

25).හිස්තැන් පුරවශ්න්න 

        වශ්යවශ්ස්ථමාසායකය සහවශ්ත් නීති සභ පාසනය කරන ආයතනය ජාතික රාජය සවාවශ්යි.සභ  සහහා මන්ත්රීවශ්රු 

168 සසසනක් අයත් වූහ.එහි දහක කාකය වශ්සර හයකි. මූකය  පාකනය ඊට අයත් එක් කාර්යයකි.1972 

වශ්යවශ්ස්ථමාසවශ්න් අග්රාණ්ඩුකාර ූරරය සවශ්නුවශ්ට ජනාිපපති ධුරය හඳුන්වශ්ා සසන කදී.සමම තනතුර නාිලක 

විධායකයක් වශ්න අතර අ මැතිසේ උපසසස් මත කටයුතු කක යුතු විය.ඔහුසේ දහක කාකය වශ්සර හතරකි. 

සමරට ප්රථමම ජනාිපපති වූසේ විලියභ  ස ොපල්කවශ් මහතාය.විධායක බකය පැවශ්රුසන් අ මැති ප්රමුඛ් අමාතය 

මණ්ඩකයටය 

26).ප්රීම කන්න්සකය 

27).1.සවිල් නඩු විසඳීම -දිසා අිපකරණය                                      

     11.අභියාචනා නඩු විසඳීම-   සරේෂ්ධාිපකරණය                         

    111.අපරාධ නඩු විසඳීම -මසහේස්ත්රාත් අිපකරණය                                   

    1V.පණත් සකටුභ පතක් ආණ්ඩුක්රම වශ්යවශ්ස්ථමාවශ්ට 

            අසා සැයි පරීක්ෂා කිරීම -ආණ්ඩුක්රම වශ්යවශ්ස්ථමා අිපකරණය                           

28). එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

29). ්රවිඩ එක්සත් සපරමුණ,..අිලර්තලිා භ  මහතා 

30) ශ්රී කාකා ප්රජාතන්ත්රවශ්ාදි සමාජවශ්ාදී ජනරජය 

31).විධායක ජනාිපපති ධුරය,අ මැතිහා අමාතය මණ්ඩකය,පාර්ලිසභ න්තුවශ්,අිපකරණය 
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32). 

1.1977 ආණ්ඩුක්රම වශ්යවශ්ස්ථමාසවශ්න් නාිලක ජනාිපපති තනතුර සවශ්නුවශ්ට විධායක ජනාිපපතිූරරය හඳුන්වශ්ා 

සසන කදී.                             (  √ ) 

11.ජනාිපපතිතුමා පාර්ලිසභ න්තුසව් සාමාජිකසයකි.                 ( ×  ) 

111.අ මැතිවශ්රයා පත්කරනු කබන්සන් ජනාිපපතිවශ්රයා ය.       ( √  ) 

1V.ඇමති මණ්ඩකසේ ප්රධාදහයා ජනාිපපතිවශ්රයා සවශ්යි.              ( √  ) 

 V.නීති සභ පාසනය කරන ආයතනය පාර්ලිසභ න්තුවශ්යි               ( √  ) 

 Vİ .පාර්ලිසභ න්තුසව් මන්ත්රිවශ්රු  ණන 226 කි.                         (  × ) 

 V İ İ.පාර්ලිසභ න්තුසව් දහක කාකය වශ්සර පහකි.                         ( ×  ) 

 

33). අ මැතිවශ්රයා පත් කිරීම,අමාතය මණ්ඩකය පත් කිරීම හා ඔන්න්ට විෂය හා කාර්යය පැවශ්රීම,අමාතය   
       මණ්ඩකසේ ප්රධාදහයා වශ්සයන් කටයුතු කිරීම 
 
34).පාර්ලිසභ න්තුවශ් කැහමම,වශ්ාරාවශ්සාන කිරීම,විසුරුවශ්ා හැරිම,පාර්ලිසභ න්තුසව් මා ක රැස්විභ  වශ්ක 

       මුකසුන සැරිම 

 

35).නීති සභ පාසනය කිරීම,මූකය පාකනය,ජනාිපපතිවශ්රයාට එසරහි සසෝෂාභිසයෝ  හදිරිපත් කිරීම 

36).මහාිපකරණය,දිසා අිපකරණය,පන්ල් අිපකරණය,මසහේස්ත්රාත් අිපකරණය,ප්රාථමිලක අිපකරණය 

37).සරේෂ්ධාිපකරණය 

38).පහ  අිපකරණ වශ්ලින් කැසබන තීන්දු වශ්කට එසරහිවශ් හදිරිපත් වශ්න අභියාචනා නඩු විසඳීසභ  බකය 

39).කතා කිරීසභ  හා අසහස් ප්රකා කිරීසභ  අයිතිය,කැමති රැකියාවශ්ක් කිරීසභ  අයිතිය,කැමති ආ මක් 

ඇසහීසභ  අයිතිය,වශ්ධ හිාසා වශ්ලින් ිලදීසභ  අයිතිය 

40).ඩී.එස්.සසේනානායක මහතා 

41).වියළි ක ාපසේ ස ොවි ජනපස ආරභ ව කිරීම,මහවශ්ැලි සාවශ්ර්ධන සයෝජනා ක්රමය ්රියාත්මක කිරීම,ම 

පර්සේෂණ ආයතන පිහිටුමම 

42).රසේ ආහාර දහෂ්පාසනය වශ්ැඩි කිරීම,වශ්ැව් අමුනු ප්රතිසාස්කරණය,සතත් ක ාපසේ වශ්ැඩිවශ්න ජන හන 

තසබසය අඩු කිරීම,රැකියා ප්ර්නය අඩු කිරීම 
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43). ල්ඔය සාවශ්ර්ධන සයෝජනා ක්රමය 

44).මහවශ්ැලි සාවශ්ර්ධන සයෝජනා ක්රමය 

45).මහවශ්ැලි  ඟ හරහා සව්ල්කක් බැහ සපොල්ස ොල්සකන්  

46).සේ.ආර්.ජයවශ්ර්ධන මහතා 

47).30 

48).වශ්සර 6 

49).වියළි ක ාපසේ ස ොවිණිභ  වශ්කට අවශ්ය ජකය කබා දීම,විදුලි බකය දහෂ්පාසනය,ිලරිදිය මසුන් සබෝ 

කිරීම,රැකියා අවශ්ස්ථමා උසා කරලීම 

50).වික්සටෝරියා,රන්සස.  ක,රන්ටැසේ,මාදුරු ඔය 

51).කන්කසන්තුසර් සසමන්ති කභ හක ආරභ ව කිරිම,කාර්ිලක ජනපස පිහිටුමම(.කක හා රත්මකාන),යකඩ 

වශ්ාසන් හා තුදහ කෑලි සීදහ කර්මාන්තාකා ඇති කිරීම 

52).ස.ඩබ්.ඩබ්.කන්නා ර මහතා  

53).රජසේ පාසල් පිහිටුවිම,විෂය මාකා සාවශ්ර්ධනය,ගුරු පුහුණු 

54). 

1.එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරණායක මහතා 

2.ශ්රී කාකා දහසහස් 

3.1956 

55). 

1.ඩී.එස්.සසේනානායක මහතා 

2.එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

3.කෘෂිකර්ම ඇමති 

56). 

1.සරිමාසවශ්ෝ බණ්ඩාරණායක මැති. ය 

2.1960 

3.1972 ප මු ජනරජ වශ්යවශ්ස්ථමාවශ් හඳුන්වශ්ා දීම 
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 57). 

1.සේ.ආර්.ජයවශ්ර්ධන මහතා 

2.1977 

3.1978 සසවශ්න ආණ්ඩුක්රම වශ්යවශ්ස්ථමාවශ් හඳුන්වශ්ා දීම 

 

 

 

 

 

 

 

 


