සංකල්ප පත්රිකයි.
භයෂය සංගම් ිල නයමය සහජීින සංගම් ලලස ලිනස් කිරීම

පසුබිම
අංක 1945 / 40 සහ 2015.12.18 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රය  ඟින්  ාතතික සහීවනනය ,
සංනතද හත රතාය ාතෂත අඟත්යතං ය  සපිත ක් කරන .දි.
උක්් ගැසට් නිශේදනය  අනුන ාතතික සහීවනනය , සංනතද හත රතාය ාතෂත අඟත්යතං ශ් රධාතන
කතර්ය ාතරය ්  නනුශ්
1. රතාය ාතෂත රතිප්තතිය  ක්රිය ත්තඟක කිරීඟ සහ ඒ හත සම්බ් ධා කටයුතු කිරීඟ.
2. ාතතී්  අ්ර සහශය ෝගි්තන සහ සහීවනනය  රතිෂපාතපනය  සඳහත අන ය සංනතද
නැඩසටහ්  හඳු් නත දී ක්රිය තනට නැංවීඟ.
3. රධාතන ාතතික ාතෂතන්  සහ ස් ධාතන ාතෂතන්  උපශය ෝගි කර ගනිමි්  ාතතී්  අ්ර
සංසපකෘතික, සඟතාඟය  හත ආගමික පසුබිඟ අශනයෝනයන අනශබෝධා කර ගැනීඟට අන ය
පහසුකම් සැපයීඟ.
4. උක්් විෂය ් ට අදතළන අනුබද්ධා ආය ්නය ්  සඟඟ විවිධා රතිප්තති නයතපෘති සහ
නැඩසටහ්  සම්පතදනය  කිරීඟ සහ පසුවිපරම් කිරීඟ සහ ඇගයීඟ ශේ.
උක්් කතර්ය ාතරය ්  අ්රි්  විවිධා ානනතර්ගිකය ් , ආගම්, සංසපකෘතී් , ාතෂතන අ්ර සහ
ආ් තීකරණය ට .ක් වූ ාන කණ්ඩතය ම් අ්ර බිම් ඟට්ටමි්  සුානතදීන සංනතදත්තඟක සහීවනනය 
ඇති කිරීඟ්ත රතාය ාතෂත රතිප්තතිය  ක්රිය ත්තඟක කිරීඟ්ත රමුඛත්ඟ කතර්ය ාතරය ්  ශ.ස සැළකිය 
හැක.
උක්් කතර්ය ාතරය  ඉටු කිරීඟ සඳහත අඟත්යතං ය  ය ටශ්ත පනතින අනුබද්ධා ආය ්න නන රතාය
ාතෂත ශදපතර්්ශම්් තුන, රතාය ාතෂත ශක මිෂ්  සාතන, ාතතික ාතෂත අධායතපන සහ හුණු
ආය ්නය  සහ රතාය ශන නන සංවිධාතන ඟහ ශකකම් කතර්ය ත.ය  ශඟ් ඟ අඟත්යතං ශ්
සහීවනන අං ය  සහ රතිප්තති සංනර්ධාන අං ය  විවිධා නැඩසටහ් , නයතපෘතී්  සහ ක්රිය තකතරකම්
ශම් නන විට සිදු කරමි්  පනති.
දැනට ශඟඟ අඟත්යතං ය  ඟින්  ගම් ඟට්ටමි්  ාතෂත සංගම් නමි්  සපශේා සත සංවිධාතන 2891ක්
දිනයින හුරත ලිය තපදිංචි කර ඇ්. උක්් ාතෂත සංගම් සෑඟ දිසපත්රික්කය ක්ඟ ආනරණය  නන පරිදි
සපිත ක් කර ඇති බැවි්  ානනතර්ගික, ආගමික හත සංසපකෘතික විවිධා්තනශය ්  යුතු ශ්රී .තංශක්ය 
ාතතී්  අ්ර බිම් ඟට්ටමි්  සහීවනනය  ඇති කිරීඟට සංනතද ශග ඩ නැංවීඟට උක්් සංගම්
උපශය ෝගි කර ග් හැකිය . එඟ ාතෂත සංගම් හරහත සිංහ. ාතෂතන ක්ත කරන ාන්තනට ශදඟළ
ාතෂතන ඉගැ් වීඟ්ත, ශදඟළ ාතෂතන ක්ත කරන ාන්තනට සිංහ. ාතෂතන ඉගැ් වීඟට අදතළ
ාතෂත හුණු ප් ති ශන මි.ශ් .බත දීඟ්ත සිදු කරනු .ැශේ. එශසේඟ එඟ සංගම්න.ට ගම්
ඟට්ටමි්  සහීවනනය , සංනතද හත රතාය ාතෂත රතිප්තතිය  ක්රිය ත්තඟක කිරීඟට අදතළ විවිධා
නැඩසටහ්  , නයතපෘති ක්රිය ත්තඟක කිරීඟට අඟත්යතං ය  ඟින්  ්.යඟය  ආධාතර ද .බත ශදයි.
රශට් නර්්ඟතන අන ය්තන සහ නර්්ඟතන රතාය රතිප්තතින.ට අනුකූ.න විවිධා ානනතර්ගිකය ් 
අ්ර සහීවනනය  ඇති කිරීශඟ්  ශ්රී .තකික ාතතිය ක් නිර්ඟතණය  වීඟට රමුඛත්තනය  .බත දීඟ
අ්යන ය කුණණකි. සහීවනනය  ඇති කිරීඟ ශඟඟ අඟත්යතං ය  ශන් පැනරී ඇති රධාතන්ඟ
කතර්ය ාතරය ක් නන බැවි්  ද උක්් ාතෂත සංගම් න.ට අදතළ කතර්ය ාතරය  ඇතුළ්ත කර ගනිමි් 

ාතෂත සංගම්න. නතඟය  සහීවනන සංගම් ශ.ස ශනනසප කිරීශඟ්  ාතතික අන ය්තනය ක් නන
ාතතික සහීවනනය  ඇති කිරීශම් කතර්ය ාතරය  හුළුක ශ.ස ක්රිය ත්තඟක කළ හැකි ශේ.

අරමුණු සහ කයර්යභයරය
1. ාතතික සහීවනනය  හත රතාය ාතෂත රතිප්තතිය  ල.දතයී ශ.ස ක්රිය ත්තඟක කිරීඟට ගම් ඟට්ටමි් 
ඇති විනධා රතාය ආය ්න, ශපෞද්ගලික ආය ්න, සපශේා සත සංවිධාතන,සිවික සංවිධාතන සඟඟ
ඒකතබද්ධා වී අදතළ නැඩසටහ්  නයතපෘති හඳුනතශගන අඟත්යතං ය  ශන් ශය  මුඛ කර
අඟත්යතං ශ් අනුඟැතිය  .බත ශගන ක්රිය ත්තඟක කිරීඟ.
2. සංසපකෘතික, ක.තන, ආගමික උ්තසන හත ක්රීඩත ්රඟ ආදිය  තුන්්  ාතතී්  අ්ර සඟගිය  හත
සහීවනනය  ඇති කිරීඟට කටයුතු කිරීඟ.
3. සිංහ., ශදඟළ, ඉංග්රීසි ය න ාතෂතන ඉගැ් වීඟ සඳහත රශද් ශ් ාන්තන තුළ රනර්ධානත්තඟක
නැඩසටහ්  ක්රිය ත්තඟක කිරීඟ.
4. ාන ශක ටසප අ්ර සහීවනනය ට බතධාත නන ආකතරශ් ශන ස් සු්  ්්තනය ක් ඇති වූ
අනසපිතනක දී සඟිකුණනකු ශ.ස කටයුතු කිරීඟ සහ ඒ  කන්බඳ අදතළ රතාය සහ සිවික
පතර් නය ් ට දැනුම් දීඟ.
5. සඟතාය  තුළ නීති විශරෝධී ඟ්තද්රනය සහ ආයුධා සංසපකෘතිය   කටු දැීමඟ හත සඟතාය  තුළ එය 
රනර්ධානය  වීඟ නැළැක්වීඟ.
6. ාතතික සහීවනනය , රතාය ාතෂත රතිප්තතිය   කන්බඳ රතශද්ය ය  ඟට්ටමි්  රචාතරය  කිරීඟ, දැනුන්ත
කිරීශම් නැඩසටහ්  පැනැ්තවීඟ ඇතුළුන රචාතරත්තඟක නයතපතර දිය ්ත කිරීඟ සහ සංනතදත්තඟක
නැඩසටහ්  පැනැ්තවීඟ.
7. ශප දු උ්තසන හත ආගමික කටයුතුන. දී ශේදය කි්  ශ් රන සහාතගී වීඟ හත දතය ක්තනය  .බත
දීඟ.
8. අදතළ ශක ට්ාතසශ් කුඩත නයනසතය කය ් ට ීවනශනෝපතය  ඟතර්ග රනර්ධානය  කිරීඟ.
9. ආ් තීකරණය ට .ක් වී ඇති ාන ශක ටසප ශහෝ හුද්ග.යි්  ශේ නම් එඟ  කරිස
සඟතාතනුශය ෝානය  කිරීඟ හත අනැසි ශුා සතධාන පහසුකම් සැපයීඟ.
10. රතාය ාතෂත රතිප්තතිය  ක්රිය ත්තඟක වීඟ  කන්බඳ අධීක්ෂණය , පසු විපරම් කිරීඟ සහ ඒ  කන්බඳ
අඟත්යතං ය  ශන් නතර්්ත කිරීඟ.
11. රතාය ාතෂත රතිප්තතිය  උක.ංනනය  නන අනසපිතන. දී අඟත්යතං ය  නිශය ෝගය  අනුන එය 
නිනැරදි කිරීඟ සඳහත ඟැදිහ්ත වීඟ හත අදතළ ආය ්න දැනුන්ත කිරීඟ.

සහජීින සංගමයක සයමයජික.න්
 සහීවනනය  රනර්ධානය  හත ාතෂතන්  ඉශගන ගැනීඟ සඳහත උන් දුනක් දක්නන සතඟතනය
ාන්තන
සංවිධයන ිුහය
(අ) සහීවනන සංගම් ්ලික ඟට්ටමි්  රතශද්ය ය  ඟට්ටමි් , දිසපත්රික් ඟට්ටමි්  හත ාතතික ඟට්ටමි් 
සපිත ක් කරනු .ැශේ. එක් සහීවනන ්ලික සංගඟය ක අනඟ සතඟතජිකයි්  සංතයතන 10 ශදශනක්
නන අ්ර සතඟතජික්තනය  ගශම් සිය ලුඟ ශදනතට ානනර්ගය ,ාතෂත,ආගම්, ශද් පත.න ශේදය කි් 
ශ් රන විනෘ් ශේ. උක්් ්ලික සහීවනන සංගඟය ක් සඳහත නගීමම් දරණ කතරක සාතනක් ප්ත
කර ග් යුතු ශේ. එඟ කතරක සාතන සඳහත සාතපති, උප සාතපති, ශකකම්, උප ශකකම්,

ාතණ්ඩතගතරික, උප ාතණ්ඩතගතරික ය න ්නතුුණන.ට අඟ්රන කතරක සාත සතඟතජිකය ්  4
ශදශනකු ද ප්තකර ග් යුතු ශේ.

ශඟය  ග්රතඟ නි.ධාතරී සහ සඟෘද්ධි නි.ධාතරීශේ උපශද් ක්තනශය ්  සහ ාතතික ඒකතබද්ධා්ත
සම්බ් ධිකතරක/ සහතය කයි් ශේ ඟඟ ශප් වීඟ හත සම්බ් ධීකරණය  ය ටශ්ත සිදු කළ යුතුය .
සංගඟය  අනඟ න ශය ්  ඟසකට නරක් රැසපවිය  යුතු අ්ර රැසපවීම් නතර්්ත විධිඟ්ත ශ.ස ්බත
ගැනීඟ කළ යුතුය .
(ආ)රතශද්ය ය  ශකකම් ශක ට්ාතසය ක් තුළ සපිත ක් කරන ශඟබඳු ්ලික සහීවනන සංගම්න.
සාතපතිනුණ් ශේ සහ ශකකම්නුණ් ශේ එකතුශන්  රතශද්ය ය  ඟහ සහීවනන සංගම් සපිත ක්
කිරීඟට කටයුතු කළ යුතුය . එඟ සංගම් සඳහත ද ඉහ් සඳහ්  කළ ්නතුුණ ඇතුළ්ත කතරක
සාතනක් ප්තකර ග් යුතු අ්ර ශඟහි උපශද් ක්තනය  රතශද්ය ය  ශකකම් සතුනනු ඇ්.
(ඇ)දිසපත්රික් ඟහ සහීවනන සංගම්  කහිටුනතග් යු්තශ්ත රතශද්ය ය  සංගම්න. සාතපතිනුණ් ශේ
සහ ශකකම්නුණ් ශේ රධාතන්තනශය ්  නන අ්ර එඟ සංගඟය  සඳහත ද ඉහ් සඳහ්  කළ
්නතුුණ ඇතුළ්ත කතරක සාතනක් ප්තකර ග් යුතුය . ශඟඟ දිසපත්රික් ඟට්ටශම් සංගඟශ්
උපශද් ක්තනය  දිසපත්රික් ශකකම් සතු ශේ.
(ඈ)ාතතික ඟට්ටශම් ඟහ සහීවනන සංගඟය  සිය ලු දිසපත්රික් සාතපතිනුණ් ශේ සහ
ශකකම්නුණ් ශේ ්ලික්තනශය ්  රැසපවිය  යුතු අ්ර එහිදී ඉහ් සඳහ්  ්නතුුණ ඇතුළ්ත
කතරක සාතනක් ප්තකර ග් යුතුය . ාතතික සහීවනන සංගඟශ් උපශද් ක්තනය  හත
සම්බ් ධීකරණය  ාතතික සහීවනනය , සංනතද හත රතාය ාතෂත අඟත්යතං ය  සිදු කළ යුතු ශේ.

සංවිධයන ිුහය

ජයතික මහ සහජීින සංගමය
උපලේශකත්ිය හය සම්බන්ධීකරණය

- ාතතික සහීවනනය ,සංනතද හත රතාය ාතෂත
අඟත්යතං ය 

සයමයජිකත්ිය

- ශ්රී .ංකතශේ සිය ලුඟ දිසපත්රික් සහීවනන සංගම් න.
සාතපතිනුණ් ශග්  සහ ශකකම්නුණ් ශග්  සඟ් වි් නන
අ්ර එඟ නි.ධාතරී්  අ්රි්  කතරක සාතනක් ප්ත කර ග්
යුතුය .

දිස්ත්රික් මහ සහජීින සංගමය
ප්රධයනත්ිය හය උපලේශකත්ිය

- දිසපත්රික් ශකකම්

සම්බන්ධීකරණය

- ාතතික ඒකතබද්ධා්ත රනර්ධාන සහකතර

සයමයජිකත්ිය

- රතශද්ය ය  ශකකම් ශක ට්ාතස නිශය ෝානය  කරන සහීවනන
සංගම් සාතපතිනුණ් ශග්  සහ ශකකම්නුණ් ශග්  සඟ් වි්
නන අ්ර එඟ නි.ධාතරී්  අ්රි්  කතරක සාතනක් ප්ත කර
ග් යුතුය .

ප්රයලේය ය මහ සහජීින සංගමය
ප්රධයනත්ිය හය උපලේශකත්ිය -

රතශද්ය ය  ශකකම්

සම්බන්ධීකරණය

-

ාතතික ඒකතබද්ධා්ත සම්බ් ධිකතරක/සහතය ක

සයමයජිකත්ිය

-

රතශද්ය ය  ශකකම් ශක ට්ාතසය ට අය ්ත සිය ලුඟ සහීවනන
සංගම් න. සාතපතිනුණ් ශග්  සහ ශකකම්නුණ් ශග් 
සඟ් වි් නන අ්ර එඟ නි.ධාතරී්  අ්රි්  කතරක සාතනක්
ප්ත කර ග් යුතුය .

මූලික සහජීින සංගම්
ප්රධයනත්ිය හය උපලේශනය
සම්බන්ධීකරණය
සයමයජිකත්ිය

-

ග්රතඟ නි.ධාතරී්  සහ සඟෘද්ධි සංනර්ධාන නි.ධාතරී් 
ාතතික ඒකතබද්ධා්ත සම්බ් ධිකතරක / සහතය ක
සහීවනන සංගඟශ් සාතපති, ශකකම් ඇතුළු
සිය ලුඟ සහීවනන සංගඟශ් නි.ධාතරී් 

සංගමයක ිුහය
සහීවනන සංගඟය  09 ශදශනකුට නැඩි සංතයතනකි්   කහිටුනත ග්හැකි අ්ර පළමුඛ රැසපවීශම්දී
සාතපති,උපසාතපති,ශකකම්,උපශකකම්,ාතණ්ඩතගතරික සහ කතරකසාත සතඟතජිකයි්  04 ශදශනකු ප්ත
කර ග් යුතුය . .බත ශදන අතුුණ නයනසපිතනට අනුන සංගඟය  සපිත ක් කළ යුතුය .  කහිටුනන සිය ලුඟ
සහීවනන සංගම් ාතතික ඒකතබද්ධා්ත සම්බ් ධිකතරක/සහතය ක නි.ධාතරී්  විසි්  අධීක්ෂණය  සිදු කළ
යුතු අ්ර එඟ නි.ධාතරී්  හරහත සංගඟය  ලිය තපදිංචි කිරීඟ සඳහත අඟත්යතං ය  ශන් ඉදිරිප්ත කළ යුතුය .
ාතෂත සංගම්  කහිටුවීශම් බ.රශද් ය  ග්රතඟ නි.ධාතරී ශක ට්ාතස බ. රශද් ය  විය  යුතුය .

