
 

 

    

  Path to Success  – Study Pack  

                                                                             

                                              

 

අධ්යාපන ස වර්ධනධ්ස අර ය 

    කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - කැලණිය 

 



 

1 
කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

 

 

උපදේශනය හා අධීක්ෂණය  

පී.ඩී.ඉර ෝෂිනී රේ. පන  ණගම මිය  

කලාපන  අධ්යාපන ස අධ්යේෂ  

 

 

දෙදහයවීෙ හා සංවිධානය  

එෆ්.එච්.රේ. පී. සිල්්ා මයා 

න රයෝජය කලාපන  අධ්යාපන ස අධ්යේෂ   අධ්යාපන ස වර්ධනධ්ස ) 

 

 

 

විෂය සම්බන්ධධීකරණය     

රේ.එල් නල්මිණි රපන රධන ා රමය  - නරයෝජය අධ්යාපන ස අධ්යේෂ  වමාජ විද්යා ) 

 

 

 

සම්පත් දායකත්වය  

 රවෝමා දීගල්ල මිය - ගුරු  උපන රේ ක   වමාජ විද්යා - කැලණිය රකාට්ඨාවය) 

 

 

 

 

                                                          

 

 

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි 

  



 

2 
කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

ඉතිහාවය රකටි වටහන්  

9 රරණ්ිය - රේස ්ා ය  

05 පන ාඩම - ලරකාරේ ආණ්ඩුක්රම ්රතිවරවක් ණ හා ජාතික නද්හව් 

්යාපන ා ය 

ක්රිව්ව ්ධනෂ 1515 සිට 19 5 ද්ේ්ා ්ව  133ක කාලයේ මුළු ලරකා්ම බ්රිොසය යට් 

විජිෙයේ රලව පන ැ්වණි.රමම කාල පන රිච්රේද්ය වළ ලාරකික ජසෝ ආණ්ඩු ක්රම 

්රතිවරව්ක ණ ලාා ගැනීම වඳහා උේරඝෝෂණ සිදු ක ස ලදී. එරව ් සිදු කළ රේ පන ාලස 

උේරඝෝෂණ හා ආණ්ඩුක්රම ්රතිවරවක් ණ ්ල ව්්ූපපන ය  : 

  

රකෝල්ාෘේ කැම න් ්රතිවරව්ක ණය - 1533 

 
ක්රි. ්. 1525 දී පන මණ  ජරේ ආද්ායමට ්ඩා වියද්ම ඉහළ ගිරේය. රම ට වියද්ම පිය්ා ගැනීමට 

බ්රිොසය මේ ආණ්ඩුරේ  මුද්ල් රයද්විය යුව ේ්්යේ ඇති විය. යට් විජිෙ ්ල කටයුව ්ලට 

මුද්ල් ලාා දීම බ්රිොසය  ජරේ ්රතිපන ්තිය රසාී ය. රම් නවා ලරකාරේ ආද්ායම් හා වියද්ම් 

ේ්්ය රවායා ාලා පන ාලස ක්රමරේ දුධන්ලො අධ්යයසය රකාට අ් ය ්රතිවරව්ක ණය 

නධනරේ  කිරීම වඳහා රකෝල්ාෘේ රකාමිවම පන ්ක ස ලදී.  

 

රකෝල්ාෲේ රකාමිවරම් විමධන සයට ලේ වූ ේරෂ්ත්ර:-  
-  ජරේ ආද්ායම් මාධනග හා වියද්ම් කටයුව  -  ඩබ්. එම්.ජී. රකෝල්ාෲේ   
-  අධික ණ ේරෂ්ත්රය                               -     චාල්ව් රහ් කැම න්  

රකෝල්ාෘේ ්රතිවරව්ක ණ ්ල කැපී රපන රසස ලේෂණ:- 

-  ්ය්ව්ාාද්ායකය හා විධ්ායක වාා පිහිුවීම. 
-  උඩ ට හා පන හෙ ට ්රරේ රේ කකාාේධ් වූ පන ාලස ක්රමයේ හුනන්්ාදීම .  
- පන රිපන ාලස කටයුව වඳහා මුළු  ට පන ළා් පන හකට රාදීම. 
-  අන්ාධනය  ාජකාරි ක්රමය අරහෝසි කිරීම. 
- ඉරග්රීසි අධ්යාපන සය ළුළුල් කිරීම. 

 

 රකෝල්ාෘේ රකාමිවම පිහිටවූ විධ්ායක වාාරේ වාමාජිකයන් වූරේ, 
- මුලසුස  ආණ්ඩුකා ් යා) 
-   ජරේ මිනුම්පන ති 

රකෝල්ාෲේ  රයෝජසා කළ පන ළා් හා ක්ාරේ පන ාලස මධ්යව්ාාස :- 

 උවරු පන ළාෙ          -  යාපන සය   
ද්කුණු පන ළාෙ           -  ගාල්ල  
සැරගසහි  පන ළාෙ  -  ත්රිකුණාමලය  
ාව්සාහි  පන ළාෙ     -  රකාළඹ  
මධ්යම පන ළාෙ          -  මහනු්  

 

 



 

3 
කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

ශ්රී ලාරකිකයන්රඋ උේරඝෝෂණ 

 
 උේරඝෝෂණ රගස යාමට පිහිටවූ පන ළමු්ස වරවිධ්ාසය ලරකා වරගමය වූ අෙ , එය 1565 දී 

බිහි විය. 
  රමම උේරඝෝෂණ ්ල කැපී රපන රසස සායකයන්  

විලියම් ඩිඋබි  
රජෝධනේ ර්ෝල්  

 මුල් කාලරේ රේ පන ාලස උේරඝෝෂණ කළ ලාරකිකයින් වූරේ, 
  රපන ාන්සම්ාලන්  ාමසාද්න්  
 රපන ාන්සම්ාලම් අරුණාචලම්  
 වධන රේම්ව් පීරිව්  
 එච් ජී. සී. රපන ර යි ා  

 මුල් කාලරේ ලාරකිකයන් පිහිුව්ා ග් වරවිධ්ාස   
 පන හෙ  ට නෂ්පන ාද්ස වරගමය  
 හලා්ෙ වරගමය 
 යාපන ස වරගමය  

 ක්රිව්ව ්ධනෂ 1905 දී ්රාම ් ට යට් විජිෙ ාා  රල්කම් ට වන්රේ යේ ඉිරරිපන ් කරළ් වධන 

රේම්ව් පීරිව් මහො 
 රමම රපන ්වරමන් ලාරකිකයන් ඉිරරිපන ් කළ ්රතිවරවක් ණ රයෝජසා,  

- ්ය්ව්ාාද්ායක වාාරේ නල රසාල් වාමාජිකයන් පිරිව ්ැඩි කිරීම  
-  ්ය්ව්ාාද්ායක වාා් නන්ද් ාලරයන් නරයෝජිෙයන් ර්රීම 
-  ්ාධනගික නරයෝජස ක්රමය අරහෝසි කිරීම 

ශ්රී ලරකාරේ ආණුක්රම ්රතිවරව්ක ණ හා ක්ාරේ වාමාජික වර්යා්   

ආණ්ඩු ක්රමය  වාමාජික 
වර්යා්  

නලල්  නලරසාල්  

්ය්ව්ාාද්ායක වාා් 
- 1533 
 

15 09 06           -   යුර ෝපීය 03 
- සිරහල 01 
- ද්රවිඩ 01 
- ාධනගධන 0  

කෲේ මැකලම් 
්රතිවරව්ක ණය 1910  

21 11 10   - සාමක ණරයන් 06   
      -නන්ද් ාලරයන් 0  
             -යුර ෝපීය 02 
             -ාධනගධන  01 
             - උග් ලාරකික 01 

මැනර ්රතිවරව්ක ණය 
1920 

37 1  23  - නන්ද් ාලරයන්  16 
      -සාමක ණරයන් 07   

මැනර - රඩර්ාන්ෂයධන  
්රතිවරව්ක ණය- 
192  

 9 12 37 - නන්ද්රයන් 29  පන ළා් ාද් 
නන්ද්රයන් 23, ජස ්ාධනගික පන ද්සරමන් 
06)  
     - සම් කිරීරමන් 05 

රඩාසරමෝධන 
්රතිවරව්ක ණය  

61 05 
 ාජය නලධ්ාරීන් 3 

පන ළා් ාද් නන්ද් රකාට්ඨාව ්ලින් 50  

රවෝල්ාරි 
්රතිවරව්ක ණ  

101 06 මහජස නන්ද්රයන් 93  

 

 



 

4 
කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

 

 උග් ලාරකිකයා රලව නන්ද් ාලරයන් ර්රී පන ්වූ පන ළමු ළුේගලයා රපන ාන්සම්ාලම් 

 ාමසාද්න් මහො ය. 

  ලරකා ජාතික වරගමය 1919 දී පිහිට වූ අෙ  එහි ්රාම වාාපන ති් යා වූරේ රපන ාන්සම්ාලම් 

අරුසාචලම් මහො ය. 
 ලරකා ජාතික වරගමරේ ්රධ්ාස අ මුණ වූරේ, 

- ලාරකිකයන් අෙ  රේ පන ාලස ාලෙල ලාාගැනීම වඳහා  ේතිම් 

උේරඝෝෂණ ්යාපන ා යේ ිරය් කිරීමයි. 
  ලරකා  ජාතික වරගමරේ අරසේ අ මුණු  වූරේ, 

-  ්ය්ව්ාාද්ායක වාාරේ ලාරකික වාමාජිකයන් වර්යා් ්ැඩික  ගැනීම. 
-  එහි ාලෙල ්ැඩි ක ගැනීම. 
-  නන්ද් ාලරයන් නරයෝජිෙයන් ාහුෙ යේ රෙෝ ා ගැනීමට අ්ව්ාා් ලාා ගැනීම . 
- රේශීය සායකයන්ට පන ාලස කටයුව ්ලට ්ැඩිරයන් වම්ාන්ධ් ීමට අ්ව්ාා් ලාා 

ගැනීම. 

 1924 ආණ්ඩුක්රම ්රතිවරව්ක ණය වකව ්කරළ්, 

-  විලියම් මැනර ආණ්ඩුකා  ් යා 
- යට් විජිෙ ාා  රල්කම් රඩර්ාන්ෂයධන  

 1931 රඩාසරමෝධන ්රතිවරව්ක ණ රයෝජසා , 

-  ාජය මන්ත්රණ වාා්ේ පිහිුවීම  
- වධන්ජස නන්ද් ාලය ්රද්ාසය කිරීම 
-  විධ්ායක කා ක වාා පිහිුවීම  
- ආණ්ඩුකා ් යා හා  ාජය නලධ්ාරීන් තිරද්සා 
-  ්ාධනගික නරයෝජසය අරහෝසි කිරීම  

 රඩාසරමෝධන ්රතිවරව්ක ණ යටර්  ාජය නලධ්ාරීන් තිරද්සා වූරේ, 
-   ාජය රල්කම්  
- මුද්ල් රල්කම්  
- නීති රල්කම් 

  ාජය මන්ත්රණ වාාරේ ්රාම කොසායක ් යා වූරේ, 
- ක. එෆ ්. රමාලමුරධන මහො 

 ාජය මන්ත්රණ වාාරේ නල කාලය අුරරුදු පන හකි. 

 වධන්ජස නන්ද් ාලය යටර් , 

අුරරුදු 21 ට ්ැඩි ව්ී ළුරුෂ රද්පන ේෂයට ම නන්ද් ාලය හිමිවිය. 

 ආණ්ඩු ක්රමය යටර් අමාෙය මණ්ඩඩලය වකව ්වූරේ, 

 විධ්ායක කා ක වාා 7හි වාාපන ති ්රු හ් රද්සා වහ  ාජය නලධ්ාරීන් තිරද්සා එකව ීරමන 

.විධ්ායක කා ක වාා හෙකි :- 

1. ව්්රේ  කටයුව පිළිාඳ කා ක වාා් 

2.  කෘෂිකධනම හා ඉඩම් පිළිාඳ කා ක වාා්  

3. පන ළා් පන ාලසය පිළිාඳ කා ක වාා් 

4.  රවෞ්ය පිළිාඳ කා ක වාා්  

5. අධ්යාපන සය පිළිාඳ කා ක වාා්  

6. කම්කරු කධනමාන්ෙය හා ර්ළඳාම පිළිාඳ කා ක වාා් 

7.  ගමසාගමසය හා රපන ාදු ්ැඩ කටයුව පිළිාඳ කා ක වාා් 
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කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

ආණ්ඩුකා ් යා වව ාලෙල :- 

  ාජය මන්ත්රණ වාා් පන ණ් ්ලට අනුමැතිය දීම. 
  ාජය රව්්රේ නලධ්ාරීන් පන ්කිරීම. 
 බ්රිොසය අධි ාජය වම්ාන්ධ්රයන් ාලපන ාස ක්රියා පිළිාඳ් රණ ණ ගැනීම 

රවෝල්ාරි ආණ්ඩුක්රම ්රතිවරවක් ණය 1944 දී ක්රියා්මක විය. 

රවෝල්ාරි ආණ්ඩු ක්රමරේ ්රධ්ාස ලේෂණ :- 

 ආණ්ඩුකා  ධු ය අරහෝසි රකාට අග්රාණ්ඩුකා  ධු යේ ව්ාාපිෙ කිරිම. 
 ේවි මණ්ඩඩල පන ාධනලිරම්න්ව්ේ පිහිුවීම 

 මහජස මන්ී මණ්ඩඩලය හා රවරසට් වාා්) 
 අගමැති ්රධ්ාස කැබිසට් මණ්ඩඩලයේ ඇති කිරීම. 
   ාජය රව්්ා රකාමිවම හා අධික ණ රව්්ා රකාමිවම පිහිුවීම. 

රවෝල්ාරි ආණ්ඩුක්රමය යටර් ්රාම අග්රාණ්ඩුකා ් යා වූරේ, 

 වධන රහන්රි මන්ේ රම්වන් මු්ධන මහො ය.  

රවෝල්ාරි ආණ්ඩු ක්රමය යටර් පන ාධනලිරම්න්ව් මණ්ඩඩල රද්කකින් වමන්විෙ විය. 

-  මහජස මන්ී මණ්ඩඩලය  -   නල කාලය ්ව  5 කි. 

-  උ්ෙ  මන්ී මණ්ඩඩලය  -   නල කාලය ්ව  6 කි. 
 අධික ණරේ ව්්ාධීසෝ ආ ේෂා කිරීමට අධික ණ ඇමැති් යා රවරසට් 

වාාර්න් පන ් කළ යුව විය. 
 කැබිසට්  මණ්ඩඩලරේ  ්රධ්ාස ලේෂණයේ වූරේ, 

o  ආණ්ඩු් ගනු ලාස රණ ණ වම්ාන්ධ්රයන් පන ාධනලිරම්න්ව්ට වාමූහික් 

්ගකීමයි. 

 

  ාජය රව්්ා රකාමිවම වව කාධනයයන්, 
o  පන හළ මට්ටරම්  ාජ රව්්කයන් පන ්කිරීම  
o ඉ්් කිරීම  
o විසයානුකූල පන ාලසය  

 අධික ණ රව්්ා රකාමිවම වව කාධනයයන්, 
o පන හළ අධික ණ්ල  වින ්චයකා ්රුන් පන ් කිරීම  
o ඉ්් කිරීම  
o විසයානුකූල පන ාලසය 
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කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

05 - පන ාඩම අායාව  

රකෝල්ාෲේ කැම න් ්රතිවරව්ක ණය 1833  

1. රකෝල්ාෲේ රකාමිවම රකාමිවරම් වාමාජිකයන් විමධන සයට ලේ කළ ේරෂ්ත්ර 
රමාස්ා ද්? 

2.  රකෝල්ාෲේ කැම න් රයෝජසා රමාස්ා ද්? 

3.  1833 ්ය්ව්ාාද්ායක වාාරේ වරයුතිය අිනන්ස. 

4.  රකෝල්ාෲේ රයෝජසා අනු් රම ට රාද්ා ද්ැේවූ පන ළා් හා ක්ාරේ පන ාලස 
මධ්යව්ාාස සම් ක න්ස . 

       ශ්රී ලාරකිකයන්රඋ උේරඝෝෂණ 

5. යුර ෝපීයයන් උේරඝෝෂණ සිදු කරළ් කුමේ වඳහා ද් ? 

6. යුර ෝපීයයන් 1865 පිහිුව්ාග් වරවිධ්ාසය කුමේද්? 

7.   වරගමරේ කැපී රපන රසස සායකයන් රද්රද්රසේ සම් ක න්ස. 

8.  එකල වමහ  ලාරකිකයන් මුද්ල් උපන යා ග්ර් කුමස ්යාපන ා ්ල රයදීරමන් ද්?  

9. උග් ලාරකික මධ්යම පන න්තිය ඇසුරින් මුල්කාලරේදී උේරඝෝෂණ ්ලට සායක්්ය 

දුන් අය කුරද්? 

10.  උේරඝෝෂණ රමරහයීම වඳහා මුල් කාලරේ ලාරකිකයන් පිහිුව්ාග් වරවිධ්ාස 

රමාස්ා ද්? 

11. 1905 දී මුල්් ට විධිම් වන්රේ යේ ඉිරරිපන ් කළ ලාරකිකයා කුරද්? 

12. එකල ඉිරරිපන ් ක ස ලද් රපන ්වම් මඟින් ලාරකිකයන් ඉිරරිපන ් කළ ්රතිවරව්ක ණ 

රයෝජසා රමාස්ා ද්? 

13.  1910 ්ය්ව්ාාද්ායක වාාරේ වරයුතිය ඇඳ ද්ේ්න්ස. 

14.  කෘේ මැකලම් ්රතිවරව්ක ණය ලාරකිකයන්ට ්ැද්ග් ්න්රන්ඇයි? 

 

        ලරකා ජාතික වරගමය  

15. ලරකා ජාතික වරගමය පිහිට වූරේ ක්ද්ා ද්? 

16.  එහි ්රාම වාාපන ති් යා කුරද්? 

17.  ලරකා ජාතික වරගමරේ ්රධ්ාස අ මුණු රමාස්ා ද්? 

18.  මැනර ්ය්ව්ාාද්ායක වාාරේ වරයුතිය අිනන්ස. 

19.  මැනර - රඩර්ාන්ෂයධන ්රතිවරව්ක ණ යටර් ්ය්ව්ාාද්ායක වාාරේ වරයුතිය 

අිනන්ස. 

20. 1920- 24 ආණ්ඩුක්රම ්රතිවරවක් ණ අනු් ්ය්වා්ාද්ායක වාා්ට නරයෝජිෙයන් 

ර්රීරම්දී නන්ද්ද්ායකයකු ීමට අ් ය සුදුසුකම් රමාස්ා ද්? 

රඩාසරමෝධන ආණ්ඩුක්රම ්රතිවරව්ක ණය - 1931  

21. රඩාසරමෝධන ආණ්ඩු ක්රමය යටර් ක්රියා්මක වූ ්ය්වා්ාද්ායක වාා් කුමස 

සමකින් හැිනන්රේ ද්? 

22.   ාජය මන්ත්රණ වාාරේ වරයුතිය අිනන්ස. 

23.   ාජය මන්ත්රණ වාාරේ මුලසුස හිමිවූරේ කාට ද්? 

24.   ාජය මන්ත්රණ වාාරේ ්රාම කොසායක ් යා වූරේ කුරද්? 

25.   ාජය මන්ත්රණ වාාරේ නල කාලය රකාපන මණ ද්? 

26.  වධන්ජස නන්ද් ාලය යනු කුමේද්? 



 

7 
කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

27. රඩාසරමෝධන  ආණ්ඩු ක්රමය යටර් හුනන්්ා දුන් විධ්ායක කා ක වාා 7 සම් ක න්ස. 

28.   ාජය මන්ත්රණ වාාරේ ඇමති්රුන් වූරේ කුරරුන් ද්? 

29.  1931 ආණ්ඩුක්රම ්රතිවරවක් ණ යටර් ආණ්ඩුකා ් යාට අය් වූ ාලෙල 

රමාස්ා ද්? 

 

රවෝල්ාරි ආණ්ඩුක්රම ්රතිවරව්ක ණය - 1947  

30. රඩාසරමෝධන ආණ්ඩු ක්රමය වරර ෝධ්සය ක  ගැනීරම් උේරඝෝෂණ ්ල මූලික අ මුණු 

රමාස්ා ද්? 

31.  1944 දී කළ ්ය්ව්ාා රකුවම්පන ෙ පිළිරයල කිරීම වඳහා වහාය ලාා ග්ර් 

කාරගන්ද්? 

32.  රවෝල්ාරි ආණ්ඩු ක්රමරේ ්රධ්ාස ලේෂණ රමාස්ා ද්? 

33.  ශ්රී ලරකා ්රාම ආණ්ඩුකා  ් යා කුරද්? 

34.  1947 ්රාම පන ාධනලිරම්න්වරේ වරයුතිය ද්ේ්න්ස. 

35.  රවෝල්ාරි ආණ්ඩුක්රමය යටර් අගමැති් යාරඋ උපන රද්ව් අනු් අග්රාණ්ඩුකා ් යා 

විසින් පන ් ක ස ලද් නලධ්ාරීන් කුරද්? 

36.  රවෝල්ාරි ආණ්ඩුක්රමය යටර්  ාජය රව්්ා රකාමිවරම් හා අධික ණ රව්්ා 

රකාමිවරම් කාධනයාා ය ර්ස ර්සම විව්ෙ  ක න්ස. 

37.  අධික ණරේ ව්්ාධීස්්ය ආ ේෂා කිරීම පිණිව රවෝල්ාරි ්ය්ව්ාාර්න් රගස 

තිබූ පිය්  කුමේද්? 

 

 

 

 

06 - පන ාඩම   නද්හසින් පන සු ශ්රී ලරකා් 
නද්හසින් පන සු් රගුරණු ද් ක වසක පන මණ කාලරේ දී ාලයට පන ්වූ ආණ්ඩු හා එම 

ආණ්ඩු්ල ්රතිපන ්ති පිළිාඳ ්් 1972 හා 1978 ්ව  ්ල හුනන්්ා දුන් ස් ආණ්ඩුක්රම 

්ය්ව්ාා්ල මූලික ලේෂණ පිළිාඳ් රවායා ාලමු. 

 රවෝල්ාරි ්ය්ව්ාා් යටර් 1947 දී පන ළමු මැති් ණය පන ැ්ැ්විණ. 

 එම මැති් ණරයන් එේව් ජාතික පන ේෂය ජය ග්ර්ය. 
- ්රාම අගමැති් යා වූරේ ඩී එව් රව්සාසායක මහො ය. 

 1948 රපන ා ්ාරි 4 ිරස ශ්රී ලරකා්ට නද්හව ලැබිණ. 

 ාණ්ඩඩා සායක මහො විසින් පිහිුව්ා ග් රේ පන ාලස පන ේෂය: 
-  ශ්රී ලරකා නද්හව ්පන ේෂය  

 1952 මැති් ණරයන් අගමැති් යා ා්ට ඩී.එව්. රවස්ාසායක මහො පන ්විය. 

 1952 - 1956 රම ට රේ පන ාලස ේරෂ්ත්රරේ කැපී රපන රසස ලේෂණ:- 

- වහල් ඇවළු ආහා  ද්ර්ය්ල මිල ඉහළ යාම නවා 1953 දී ඩඩ්ලලි රවස්ාසායක 

මහොරඋ  ජයට විරුේධ්් කාලයේ ආ ම්ා ීම. 
- ්ාමාරශික පන ේෂ හා ්ෘ්තිය වරගම්රමම හධනොල් ්යාපන ා ය රමරහය ීම. 
- හධනොල් ්යාපන ා ය ්රතිලලයේ රලව ඩඩ්ලලි රවස්ාසායක මහො ඉල්ලා අව්ී 

රජයෂ්ඨයකු වධන රජෝන් රකාෙලා්ල මහො අගමැති රලව පන ්ීම.  

 - 1955 දී ලරකා්ට එේව් ජාරණන්රඋ වරවිධ්ාසරේ වාමාජික්්ය ලැබීම.  

-  නයමිෙ කාලයට රපන   ආණ්ඩු් විසුරු්ා හැරීම.  

-  ක අනු් 1956 මැති් ණය පන ැ්ැ්ීම. 
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කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

 1956 මහ මැති් ණය වඳහා ශ්රී ලරකා නද්හව් පන ේෂය ර්ස් පන ේෂ හා කණ්ඩඩායම් 

කිහිපන යේ එකව ක ගනමින් මහජස එේව් රපන  මුණ රලව මැති් ණයට ඉිරරිපන ් විය. 
 වඟ, ර්ද්, ගුරු, රගාවි, කම්කරු, යස පන රච මහා ාලරේගය වහාය ාණ්ඩඩා සායක 

මහොට ලැබුණි.  
 1956 මැති් ණරයන් පිහිට වූ ආණ්ඩුරේ ්ැඩපිළිර්ළ :- 

- රේශීය කධනමාන්ෙ හා රගාවිෙැන් කටයුව ිරයුණු කිරීමට පිය්  ගැනීම       
- ් ාය හා ාව් ජසවව ්යාපන ා ය ඇවළු ජසවව ්යාපන ා  ආ ම්ා කිරීම  
- සිරහල ාාෂා්  ාජය ාාෂා් ා්ට පන ් කිරීම 

 ාණ්ඩඩා සායක මහොරඋ ඝාෙසරයන් පන සු් අගමැති ධු යට විජයාසන්ද් ද්හසායක මහො 

පන ්විය. 

  1960 මාධනව මැති් ණරයන් ජයග් එේව් ජාතික පන ේෂය සුළුෙ  ආණ්ඩු් පිහිුව්ස ලද් 

්රාම  ාජාවස කෝ පන  ාජය ීම නවා ආණ්ඩු් විසුරු්ා හරිස ලදී. 

  1960 ජූලි මැති් ණය වඳහා ශ්රී ලරකා නද්හව් පන ේෂය ර්ස් පන ේෂ හා වම්ාන්ධ් 

ක ගනමින් වමගි රපන  මුණේ රලව මැති් ණයට ඉිරරිපන ් විය. 

 1960 ජූලි මැති් ණරයන් පිහිට වූ ආණ්ඩුරේ ්ැඩ පිළිර්ළ, 
-  ජසවව ්යාපන ා ය ේදු ට් ඉිරරියට රගස යාම. 

       උද්ා: - පන ාවැල් ජසවව කිරීම 
-   රේශීය ආධනිකය සගා සිුවීරම් ්ැඩ පිළිර්ල යටර් 1961 දී  මහජස ාැරකු් 

පිහිුවීම. 
-  රමමගින් රගාවි ජසෝට ෙම කටයුව වඳහා ණය මුද්ල් ලාා ගෙ හැකි විය.  

 

 1960 ජූලි මව පිහිට වූ ආණ්ඩු් බිඳ ්ැුවරණ්ඩ, 
-  සී. පී. ද් සිල්්ා ඇවළු ද්ාහෙ ේ ආණ්ඩුර්න් ඉල්ලා අව්ීම. 
-  ද්රුණු ආධනික අධනබුද් ්ලට මුහුණ පන ෑමට සිදු ීම. 

 ඩඩ්ලලි රවස්ාසායක මහො රේ ේ අගමැති ධූ යට පන ්විය. 

 පන ළමු ජස ජ ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාා් 1972 දී හුනන්්ා දුන.  1972 .02.22)  
 1972 පන ළමු ජස ජ ්ය්ව්ාාරේ ්රධ්ාස අරග :- 

-  ජාතික  ාජය වාා්  ්ය්ව්ාාද්ායකය)   
- ජසාධිපන ති ෙසව   
- අගමැති ්රමු් අමාෙය මණ්ඩඩලය  
- අධික ණය 

 ජාතික  ාජය වාාරේ ජාතික  ාජය වාාරේ කාලය ්ව  හයකි. 
  ජාතික  ාජය වාා් වව කාධනයයන්, 

   නීති වම්පන ාද්සය 
  මූලය පන ාලසය 
  විධ්ායකය  පන ාලසය කිරීම 

 සාමික විධ්ායකයේ වූ ජසාධිපන ති ධූ ය ද්ැූප ්රාම ළුේගලයා විලියම් රගාපන ල්ල් මහො විය. 

ජසාධිපන ති ධු රේ  නල කාලය ්ව  4 කි. 

 අගමැති ්රමු් අමාෙය මණ්ඩඩලය ජාතික  ාජය වාා්ට වාමූහික ් ්ගකීමට ාැඳී සිටීම රමම 

්ය්ව්ාාරේ විර ්ෂ ලේෂණයකි 

 1972 ්ය්ව්ාා් යටර් අධික ණ ආයෙස කීපන යේ පන ැ්වණි. 

-  රර්ෂ්ඨාධික ණය  
- මහාධික ණය ඉහළම අධික ණ ආයෙස රද්ක විය. 
-  ිරවාධික ණය සිවිල් සු විාාග කිරීරම් ාලය හිමිවිය. 
-  මරහව්්ත්රා් අධික ණය අපන  ාධ් සු විවඳීරම් ාලය හිමිවිය.  
- ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාා අධික ණය 
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කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

 රමම ්ය්ව්ාා් යටර් අියයාචසා සු විවඳීරම් ාලය රර්ෂ්ඨාධික ණයට හිමි විය. 
  ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාා අධික ණය, පන ාධනලිරම්න්ව්ට ඉිරරිපන ් ක ස පන ණ් රකුවම්පන ් 

ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාා්ට එකඟ ද්ැයි පන රිේෂා ක ස ලදී. 

1978 රද්්ස ජස ජ ආණ්ඩුක්රම ්ය්වා්ා් 

 1977 දී පන ැ්ති මැති් ණරයන් එේව් ජාතික පන ේෂයට 5/6 ාලයේ හිමි විය. ආවස 18ේ 

ිරසාග් ද්රවිඩ එේව් රපන  මුරණ්ඩ ක. අමිධනෙලිරගම් මහො විපන ේෂ සායක විය. 
 රමම ්ය්ව්ාා් යටර් නීති වම්පන ාද්ස ාලය ක්රියා්මක ක ස එකම ආයෙසය 

පන ාධනලිරම්න්ව් රසා්ස අෙ  ජසමෙ විචා ණයක දී මහජසෝට එම අයිතිය හිමි විය. 

  1978 ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාාරේ ්රධ්ාස අරග :- 
-  විධ්ායක ජසාධිපන ති ධූ ය  
- අගමැති හා අමාෙය මණ්ඩඩලය 
-  පන ාධනලිරම්න්ව්  
- අධික ණය  
- මුලික මිනව ්අයිති්ාසිකම්  

 පූධනණ විධ්ායක ාලෙල වහිෙ ජසාධිපන ති් යාට ්ය්ව්ාාද්ායක විධ්ායක හා 

අධික ණ ාලෙල හිමි විය.  
 ජසාධිපන ති් යා වව ්ය්ව්ාාද්ායක ාලෙල:- 

-  පන ාධනලිරම්න්ව් කැඳීම, ්ා ා්වාස කිරීම ,විසුරු්ා හැරීම 

-  පන ාධනලිරම්න්වරේ මරගල රැව්ීම් ්ල මුලසුස ද්ැරීම 
-  ආණ්ඩුරේ ්රතිපන ්ති ්රකා සය පන ාධනලිරම්න්ව්ට ඉිරරිපන ් කිරීම 
-  ඕසෑම අ්ව්ාා්ක පන ාධනලිරම්න්වරේ රැව්ීම්්ලට වහාාගී ීම වහ පන ාධනලිරම්න්ව් 

ඇමතිම 

 ජසාධිපන ති් යා වව විධ්ායක ාලෙල :- 
- අගමැති් යා පන ් කිරීම  
- අමාෙය මණ්ඩඩලය පන ් කිරීම හා ඔුරන්ට විර ්ෂ කාධනයයන් පන ැ්රීම. 
-  ජරේ උවව ්නලධ්ාරීන් පන ් කිරීම  
- අමාෙය මණ්ඩඩලරේ ්රධ්ානයා රලව කටයුව කිරීම  
- අගවිනසුරු ඇවළු රර්ෂ්ඨාධික ණරේ අරසේ විනසුරු්රුන් පන ්කිරීම  
- අියයාචසාධික ණරේ වාාපන ති වමා වහ අරසේ විනසුරු්රුන් පන ්කිරීම 
-  අධික ණ රව්්ා රකාමිවන් වාා් පන ්කිරීම 
-  ් ද්කරු්න්ට වමා් දීම 

  ාජය සායකයා රලව ජසාධිපන ති් යා වව කාධනයයන්, 
-  ජාතික උ්ව් ්ල මුලසුස ගැනීම  
-  ාජය මුද්රා් ොා ගැනීම වහ එම මුද්රා් ොා ලිපි ්ලට අ්වන් ෙැබීම  
- ජාෙයන්ෙ  ් රයන් ජස ජය නරයෝජසය කිරීම 
-   ාජය  දූෙයන් පන ් කිරීම හා රම ටට පන ැමිරණස  ාජ දූෙයන් පිළිගැනීම  

 රමම ්ය්ව්ාා් යටර් ජසාධිපන ති් යා ඇමති මණ්ඩඩලරේ සායකයා ්ස අෙ  

අගමැති් යා හා රවසු ඇමති්රු රෙෝ ා පන ් කිරීම ද් ජසාධිපන ති ් යාරඋ කාධනයයකි . 

  1978 ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාා් යටර් පන ාධනලිරම්න්වරේ වරයුතිය 

 

මන්ී්රු -225 

 

      

         196 මහජස නන්ද්රයන්                        29 ජාතික ලැයිව්වර්න් 



 

10 
කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

 
 19 ්ස ්ය්වා්ා වරර ෝධ්සයට අනු් පන ාධනලිරම්න්වරේ නල කාලය ්ව  5 කි . 

 පන ාධනලිරම්න්වරේ කාධනයයන් , 
-  නීති වම්පන ාද්සය කිරීම  
- මූලය පන ාලසය 
-  ජසාධිපන ති් යාට විරුේධ්් රද්ෝෂාියරයෝග ඉිරරිපන ් කිරීම  
- මහජස දුේගැසවිලි ඉිරරිපන ් කිරීම 

 1978 ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාා්ට අනු් අධික ණ පන ේධ්තිය රකාටව් කිහිපන යකි.  

 - රර්ෂ්ඨාධික ණය  

- අියයාචසාධික ණය  

- මහාධික ණය  

- ිරවා අධික ණය  

- පන ුරල් අධික ණය 

- මරහ්ව්ත්රා් අධික ණය  

- ්රාාමික අධික ණය   

 රරෂ්්ඨාධික ණයට පන ැ්ර ස කාධනයයන් , 
- මූලික අයිති්ාසිකම් පිළිාඳ සු විවඳීම  
- ජසාධිපන තිට විරුේධ් ් පන ාධනලිරම්න්ව්ට රගස එස රද්ෝෂාියරයෝග විාාග 

කිරීම. 
-  නන්ද් රපන ්වම් පිළිාඳ සු විාාග කිරීම. 
-  අ්වාස අියයාචසාධික ණය රලව ක්රියා්මක ීම. 

 මූලික මිනව් අයිති්ාසිකම්  
1978 ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාාරේ වන්්ස පන රිච්රේද්ය මූලික මිනව් අයිති්ාසිකම් පිළිාඳ 

ද්ේ්ා තිරබ්. 

 ්ය්ව්ාාරේ ද්ැේර්ස මිනව් අයිති්ාසිකම් 
-  කො කිරීරම් හා අද්හව ්්රකා  කිරීරම් අයිතිය 
-  කැමති රැකියා්ේ කිරීරම් අයිතිය  
- කැමති ආගමේ ඇද්හීරම් අයිතිය  
- ්ද් හිරවා ්ලින් මිදීරම් අයිතිය  
- නීතිය ඉිරරිරේ වමාසා්මොර්න් වලකුණු ලැබීරම් අයිතිය 

 1978 ආණ්ඩු ක්රම ්ය්වා්ා් යටර් අයිති්ාසිකම් කඩ ුර්රහා් මාව වසේ ඇවළෙ 

රර්ෂ්ඨාධික ණරේ හා ඔම්බුඩ්ලවම්න්් යාරඋ පිහිට පන ැතිය හැක. 

 

නද්හසින් පන සු ශ්රී ලරකාරේ වර්ධනධ්ස කටයුව 
 ී රගාවිෙැස සගා සිුවීමට හා රගාවි ජසෝරඋ ිරයුණු් පිණිව ක්රියා්මක කල ්රතිපන ්ති:- 

-  වියළි කලාපන රේ රගාවි ජසපන ද් පිහිුවීම 
-  මහ්ැලි වර්ධනධ්ස රයෝජසා ක්රමය ක්රියා්මක කිරීම 
-  ී පන ධනරේෂණ ආයෙස පිහිුව්ා ස් ී ්රරදද් රගාවියන්ට හුනන්්ාදීමට 

කටයුව කිරීම  
- රගාවිජස රව්්ා මධ්යව්ාාස පිහිුවීම හා වහතික මිල ක්රමයේ හුනන්්ාදීම 
-   ජරේ ාැරකු මගින් රගාවි ජසෝට ණය පන හසුකම් ලාා දීමට කටයුව කිරීම  



 

11 
කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

 රගාවි ජසපන ද් ආ ම්ා කිරීරමන් ාලාරපන ාර ා්ව වූ අ මුණු :- 
-   රට් ආහා  නෂ්පන ාද්සය ්ැඩි කිරීම  
- වියළි කලාපන රේ පන ැ ණි ්ැේ හා ්ාරි මාධනග අලු්්ැඩියා රකාට එහි ඉඩම් 

ආධනික වර්ධනධ්සයට රයාද්ා ගැනීම 
- රේ කලාපන රේ ඉහළ යමින් පන ්තිස ජසගහස ෙද්ාද්ය හා රැකියා හිඟය අු 

කිරීම 
- නද්හව ලැබීමට රපන   හා පන සු රම රටහි රගාවිජසපන ද් ගණසා්ේ පිහිුව්ා 

ඇෙ. 
 උද්ාහ ණ රේ්හු් ,ගල්ඔය, කන්ෙරල්, ඉ ණමු, මින්රන්රිය, මිනරේ, 

පන ද්විය,  ාජාරගසය,   

 ාහුකාධනය රයෝජසා ක්රමය 19 9 ඇතිකළ ගල්ඔය වර්ධනධ්ස රයෝජසා ක්රමයයි. 

 

 මහ්ැලි වර්ධනධ්ස රයෝජසා ක්රමරේ අ මුණු :- 
- වියළි කලාපන රේ රගාවිබිම්්ල කෘෂිකධනම කටයුව්ලට අ් ය නෙය ජල 

පන හසුකම් ලාා දීම. 
- විදුලිාලය නෂ්පන ාද්සය කිරීම  
- ස් ජසා්ාව බිහි කිරීරමන් ඉඩම් සැති ජසෝට ඉඩම් ලාා දී ආහා  රාෝග 

්යාේෙ කිරීම හා ෙෘේතිම් රගාවි පන  ළු ේ බිහි කිරීම . 
- මිරිිරය මසුන් රාෝ කිරීම. 
- රැකියා අ්ව්ාා බිහි කිරීම. 

 මහ්ැලි වර්ධනධ්ස රයෝජසා ක්රමරේ පන ළමු පිය්  වූරේ මහ්ැලි ගඟ හ හා රේල්ලේ ාැඳ 

රපන ාල්රගාල්ල ්යාපන ා ය ආ ම්ා කිරීමයි.  

 

 

 මහ්ැලි රයෝජසා ක්රමය යටර් ඉිර වූ 

ජලා    

 

 

 1956 ්ධනෂරේ ඉන්පන සු රම ට කධනමාන්ෙ ේරෂ්ත්රරේ කැපී රපන රසස අ්ව්ාා :- 
- ්රාම කාධනමික ජසපන ද්රේ  1959 දී කකල පිහිුවීම. 
-  1960 දී  ්මලාස කාධනමික ජසපන ද්ය පිහිුවීම 
-  1955 ද්ව අුරරුදු රයෝජසා ක්රමය යටර් යකඩ හා ්ාරන් වනීලෑලි සීන ආදී 

කධනමාන්ෙ ආ ම්ා ීම 
-  1970 /77 කාලරේදී ගෘහවා් හා සුළු කධනමාන්ෙ ිරයුණු ීම 

 නද්හසින් පන සු අධ්යාපන ස ේරෂ්ත්රරේ ිරයුණු් පිණිව  ජය විසින් ගන්සා ලද් පිය් :- 
-   ජරේ පන ාවල් පිහිුවීම හා අධ්යාපන ස ්යාේතියට මුද්ල් රයද්ීම. 
-  විෂය මාලා වර්ධනධ්සය හා ගුරු ළුහුණු කටයුව සීක ණය කිරීම. 
-  පන ාවල්්ල විද්යාගා  පන හසුකම් හා ළුව්ෙකාල පන හසුකම් ්යාේෙ කිරීම. 
-  ශිෂය සුාවාධ්සය ිරයුණු කිරීම  

උද්ාහ ණ ිර්ා ආහා ය ,පන ාවල් රපන ා්, නල ඇුනම්, ව්ද්ය හා ද්න්ෙ 

පන හසුකම් , 

 විේරටෝරියා  

  න්රද්ණිගල  

  න්ටැරේ  

 රකා්මරල්  

 උල්හිටිය  

  ්කිඳ  

 මාදුරුඔය 



 

12 
කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

- අධ්යාපන ස ආයෙස පිහිුව්මින් අධ්යාපන ස කටයුව ළුළුල් කිරීම. 
-  19 2 ්ධනෂරේ දී ශ්රී ලරකා වි ්්විද්යාලය රකාළඹ පිහිුවීම. 

-   
- 1951 දී ලරකා වි ්් විද්යාලරේ රේ ාරද්ණියට රගසයාම. 
-  1972දී කුවාැේද් වි ්් විද්යාලය හා 197  දී යාපන සය වි ්්විද්යාලය පිහිුවීම 
-  වි ්්විද්යාල අධ්යාපන සය වඳහා මහරපන ාළ ශිෂය්් හා ශිෂයාධ්ා  ලාාදීම. 

 19 5 ්ධනෂරයන් පන සු් ේරෂ්ත්ර කිහිපන යක සුාවාධ්ක  කටයුව්ල කැපී රපන රසස ලේෂණ:-  
-     රවෞ්ය පන හසුකම් ඉහළ සැරීම  
-      වහසාධ්ා  ලාාදීම   
-      ග්රාමීය ්රරේ  ්ල පන හසුකම් ්ැඩි ිරයුණු කිරීම  

  
 රවෞ්ය පන හසුකම් ඉහළ සැරීමට ග් ක්රියාමාධනග:- 

-   ටට අ් ය ව්ද්ය්රුන් බිහිකිරීම පිණිව ස් ව්ද්ය පීඨ ආ ම්ා කිරීම 
-  විර ්ෂඥ ව්ද්ය රව්්ය හා රහද් රව්්ය ිරයුණු කිරීම 
-  ර ෝහල් ්ැඩි ිරයුණු කිරීම,  ලයාගා  පන හසුකම් ිරයුණු කිරී,ම ස් ර ෝහල් 

පිහිුවීම ,්රති ේතික ණ හා ර ෝග න්ා ණ ්ැඩවටහන් ක්රියා්මක කිරීම  
- වින්සඹු හා මාෙෘ ධ්ා ක රව්්ා ිරයුණු කිරීම  
- ද්න්ෙ ව්ද්ය රව්්ය ළුළුල් කිරීම  
- වෑම ්රරේ යකම ්යාේෙ ්ස රලව රවෞ්ය පන රීේෂක්රුන් පන ්කිරීම 

 ජී්ස ේ්්ය ඉහළ සැරීම වඳහා වහසාධ්ා  ලාාදීම වඳහා අනුගමසය කළ ක්රියාමාධනග :- 
- වහල් වහසාධ්ා ය ලාාදීම 
-  ආහා  ද්ර්ය ලාා ගැනීමට ආහා  මුේද්  ක්රමය ක්රියා්මක කිරීම 
-  අු ආද්ායම්  ලාභීන්ට න්ාව ආධ්ා  ලාා දීම හා ස් න්ාව ෙස්ා දී ම  
- කුඩා ඉඩම් හිමියන්ට ර්  ාධන ්ැන ්ගා්න් වඳහා ආධ්ා  මුද්ල් ලාාදීම  

 ග්රාමීය ්රරේ ්ල පන හසුකම් ්ැඩි ිරයුණු කිරීම වඳහා අනුගමසය කළ ක්රියා මාධනග:- 
-  ග්රාමීය ්රරේ ්ල මාධනග පන හසුකම් ිරයුණු කිරීම හා ස් ාව් රව්්ා ආ ම්ා 

කිරීම 
-  ගම්ාද් ්රරේ ්ල විදුලි ාල පන හසුකම් ලාා දීම  
- ග්රාමීය ජසෝට පන ානීය ජලය ලාාදීමට විවිධ් ්ැඩවටහන් ක්රියා්මක කිරීම  
- ෙැපන ැල් හා දු කාස රව්්ා ගම් මට්ටම ද්ේ්ා ළුළුල් කිරීම වමුපන කා ය හා 

ාැරකු රව්්ය ගම් මට්ටමින් හුනන්්ාදීම 

 

 

 

 

06 පන ාඩම - අායාව 

1947 මහ මැති් ණය හා නද්හව ලැබීම 

 
1. 1947 පන ැ්ති ්රාම පන ාධනලිරම්න්ව මැති් ණරේ ජය ග්ර් කුමස පන ේෂය ද්?  

2. රම ට ්රාම අගමැති් යා වූරේ කුරද්? 

3.  රමම පන ාධනලිරම්න්වරේ විපන ේෂ සායක් යා ුරරේ කුරද්? 

4.  පන ළමු පන ාධනලිරම්න්වරේ කොසායක් යා වූරේ කුරද්? 

5.  ඩී එව ්රවස්ාසායක මහො බ්රිොසය වමඟ ඇති ක ග් ගිවිසුම කුමේද්? 

6.  ශ්රී ලරකා්ට නද්හව ලැබුරණ්ඩ ක්ද්ා ද්? 



 

13 
කැලණිය කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය - වමාජ විද්යා අර ය  

 

නද්හසින් පන සු ශ්රී ලරකාරේ පන ැ්ැ්වූ මහ මැති් ණ හා ාලයට පන ්වූ ආණ්ඩු්ල 

්ැඩපිළිර්ළ  
7. නද්හසින් පන සු ාලයට පන ්වූ අගමැති්රු පිළිර්ලට ලියන්ස . 

8. ශ්රී ලරකා නද්හව් පන ේෂය පිහිට්නු ලැබුරේ කුරද් 

9. 1953 දී  ඇතිවූ හධනොල් ්යාපන ා ය යනු කුමේද්ැයි විව්ෙ  ක න්ස. 

10.  හධනොලරේ ්රතිලල රද්කේ වඳහන් ක න්ස. 

11.  1956 දී මහජස එේව් රපන  මුණ රගාඩසැඟුරණ්ඩ කුමස පන ේෂ එකව ීරමන් ද්? 

12. පන රච මහා ාලරේග සම් ක න්ස. 

13.  1956 පිහිට වූ ආණ්ඩුරේ ්ැඩ පිළිර්ළ විව්ෙ  ක න්ස. 

14. 1960 මාධනව මැති් ණරයන් ාලයට පන ් ආණ්ඩු් විසුරු්ා හැරීමට සිදු වූරේ ඇයි? 

15.  රලා් ්රාම අගමැති්රිය කුරද්? 

16.  1960 දී ාලයට පන ් ආණ්ඩුරේ ්ැඩ පිළිර්ළ රකටිරයන් ද්ේ්න්ස. 

17.  සිරිමාර්ෝ අගමැතිනයරඋ ආණ්ඩු් නයමිෙ කාලයට රපන   විසුරු්ා හැරිරේ ඇයි? 

 

1972 පන ළමු ජස ජ ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාා් 

18. 1970 මැති් ණරයන් ජය ග්ර් කුරද් ? 

19. පන ළමු ජස ජ ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාා් වම්මෙ ක  ග්ර් කුරද්? 

20. රමම ්ය්ව්ාා්ට අනු් ්ය්ව්ාාද්ායකය හැිනන්වූරේ රකරව් ද්? 

21.  1972 ්ය්ව්ාාර්න් හුනන්්ා දුන් ස් ෙසව  කුමේද්? 

22.  ශ්රී ලරකාරේ පන ළමු ජසාධිපන ති් යා වූරේ කුරද් ? 

23. 1972 ්ය්ව්ාා් යටර් නීති වම්පන ාද්ස ාලය හිමිවූරේ කාට ද්? 

24.  1972 ්ය්ව්ාා් යටර් පිහිුව ්ස ලද් අධික ණ පන ේධ්තිය සම් ක න්ස? 

25.  රමම ්ය්ව්ාා් යටර් ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාා අධික ණයේ පිහිට වූරේ ඇයි ? 

 

1978 රද්්ස ජස ජ ආණ්ඩුක්රම ්ය්ව්ාා් 

26. රමම ්ය්ව්ාා්ට අනු් ශ්රී ලරකා් හුනන්්ා ඇ්ර් රකරව ්ද්? 

27.  රමම ්ය්ව්ාා් මගින් සිදු වූ මූලික ම ර්සව කුමේද්? 

28.  විධ්ායක ජසාධිපන ති් යා වව , ්ය්ව්ාාද්ායක, විධ්ායක හා අධික ණ ාලෙල ර්ස ර්සම 
ලියන්ස. 

29. රමම ්ය්ව්ාා් යටර් පිහිට වූ පන ාධනලිරම්න්ව් පිළිාඳ් රකටි වටහසේ ලියන්ස. 

30.  පන ාධනලිරම්න්ව් වව කාධනයයන් ලියන්ස. 

31.  1975 ්ය්ව්ාා් අනු් අධික ණ පන ේධ්තිරේ වැකැවම් අිනන්ස. 

32.  රර්ෂ්ඨාධික ණයට පන ැ්රී ඇති කාධනයයන් රමාස්ා ද්? 

33.  රමම ්ය්ව්ාාරේ මූලික අයිති්ාසිකම් පිළිාඳ ද්ේ්ා ඇ්ර් කුමස පන රිච්රේද්යක ද්? 

34.  නද්හසින් පන සු රගාවි ජසෝරඋ ිරයුණු් වඳහා ක්රියා්මක කළ ්රතිපන ්ති රමාස්ා ද්? 

35.  රගාවිජස පිහිුවීරමන් ඉුවක  ගැනීමට ාලාරපන ාර ා්ව වූ අ මුණු කිහිපන යේ වඳහන් 

ක න්ස . 

36. මහ්ැලි වර්ධනධ්ස රයෝජසා ක්රමරේ අ මුණු පන හේ වඳහන් ක න්ස. 

37.  1956 න් පන සු රම ට කධනමාන්ෙ ේරෂ්ත්රරේ කැපී රපන රසස අ්ව්ාා රමාස්ා ද්? 

38.  නද්හසින් පන සු අධ්යාපන ස ේරෂ්ත්රරේ ිරයුණු් වඳහා  ජය විසින් ග් ක්රියාමාධනග රමාස්ා ද්? 

39.  නද්හසින් පන සු සිදුකළ සුාවාධ්ස කටයුව රමාස්ා ද්? 

 


