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අති පූජ්ය

තිබ්බටුවාවේ ශ්රීr සුමoගල මහානායක හිමි,

ශ් ාවමාපාලි මහානිකාය, මල්වතු පාර්ශ්්වය.
අතිපූජ්ය වරකාවගාඩ ශ්රීr ඥනරතන මහානායක හිමි,
ශ් ාවමාපාලි මහානිකාය, අස්ගිරි පාර්ශ්්වය.
අතිපූජ්ය තිිකුණාමවල් ආනන්ද මහානායක හිමි,
ශ්රීr අමරපුර ධර්මරක්ෂිත නිකාය.
පූජ්ය වබන්ගමුවේ නාලක හිමි,
පූජ්ය මහාචාර්ය මැදවගාඩ අවබ්තිස්ස හිමි,
පූජ්ය

මැදගම ධම්මානන්ද හිමි,

පූජ්ය උඩුදුම්බර කාශ් ප හිමි,
පූජ්ය ඇල්වල් ගුණවoශ් හිමි,
පූජ්ය මහාචාර්ය ඉන්දුරාගවර් ධම්මරතන හිමි,

වගෞරවනීය ස්වාමීන්වහන්ස

නව ආණ්ඩුක්රසම ව වස්ාාවක් සැකසීවම්ද සැලිලලිමත් ියය යුතු කුණණ ිලහිපයක්
16 වැනි ආණ්ඩුක්රසම ව වස්ාා සශවශ්ාධනය මිින් වමරට සිශහල රාජ්ය ාාෂාව
ඉවත් කර ඇත්වත් වකවස්ද?
දැනට අවුුණදු ියසිපහක පමණ කාලයක් ඕස්වයලියාවේ සිට ශ්රීr ලoකාවේ සාමය, ඒකීය
ාාවය සහ මානව අයිතීන් රැකීම උවදසා කටයුතු කරනු ලබන, වද්ශ්වපි්මී ශ්රීr
ලාoිලකයින්වගන් සැදුම්ලත් 'ස්පර්' නමින් හදුන්වන අප සoියධානය, වම් වනියට උතුුණ
නැවගනහිර පිවද්ශ්වල ීවවත්වන සිශහල ජ්යනතාව මුහුණපා සිිනන අසීුණ තත්වයන් හා
නිසි අවධානයිලන් වතාරව ඇතිකරන ලද අදූරදර්ශ්ී ව වස්ාා සශවශ්ාධන වහ්තුවවන්

දිගුකාලීනව ඇති කර තිවබන අනිසි ඵල ියපාක, වගෞරවනීය ඔබ වහන්වස්වග් අවධානය
පිණිස වමහි පහතින් සඳහන් කරනු කැමැත්වතමු.
වද්ශ්පාලනඥයින්ද ඇතුළුව වමරට දකුවණ් ීවවත්වන ජ්යනතාව ියශ්්වාස කරන්වන් ‘සිශහල
ාාෂාව’ රාජ්ය ාාෂාව වලස සමස්ා ශ්රීr ලශකාව පුරා සකවස් රිියාත්මක වන බවයි. නමුත්
උතුුණ හා නැවගනහිර වවවසන මුස්ලිම් හා වදමළ වද්ශ්පාලනඥයින් සය සවස් වනාවන
බව දනී..
‘සිශහල ාාෂාව’ රාජ්ය ාාෂාව වලස පැවැතුවන් 1956 සිට 1988 වදසැම්බර් 17 දක්වා වන
1972 හා 1978 ආණ්ඩුක්රසම ව වස්ාා රිියාත්මක වූ වසර 31 දක්වා කාලය තුළ පමණි.
1972 ආණ්ඩුක්රසම ව වස්ාාව අනුව වගන්ති 5.8(1) 1958 අශක 28 දරණ රාජ්ය ාාෂා ියවශ්්ෂ
ියධිියධාන පනත යටවත් වදමළ ාාෂාව ාාියතා ිලරීවම් සාධාරණ අවස්ාාවක් වදමළ
ාාෂාව කතාකරන ජ්යනතාවට හිමිකරද තිබුණි. නමුත් 1978 ආණ්ඩුක්රසම ව වස්ාාව අනුව
සිශහල රාජ්ය ාාෂාව වශ්වයන් තබාවගනම සිශහල හා වදමළ ාාෂාවන් වදකම ජ්යාතික
ාාෂාවන් බවට පත්කරන ලදි.
1978 ව වස්ාාවේ (වගන්ති 18, 19) යටවත් සිශහල රාජ්ය ාාෂාව වලසත්, සිශහල හා වදමළ
ාාෂා වදකම ජ්යාතික ාාෂාවන් වලසත් සඳහන් වුවද, වගන්ති 22(1) හා 24(1) මගින් පහත
සඳහන් කුණණ වමවලස සහතික කර තිබිණ..
(අ) සිශහල ශ්රීr ලශකාවේ රාජ්ය ාාෂාව වනු ඇත;
(ආ) රාජ්ය ාාෂාව සමස්ා ශ්රීr ලශකාවේම පරිපාලන ාාෂාව වේ;
(ඇ) ලශකාවේ අධිකරණ ාාෂාව රාජ්ය ාාෂාව වන සිශහවලන් ියය යුතුය.
1987 ද පළාත් සාා පිහිටුවීවම්ද සිදුකල 13 වවනි ව වස්ාා සශවශ්ාධනවය් වගන්ති
18(2) අනුව වදමළ ාාෂාවද රාජ්ය ාාෂාවක් කර, වගන්ති 18(3) අනුව ඉශගිීසි ාාෂාව
සම්බන්ධීකරණ ාාෂාව කලද, ව වස්ාාවේ වූ අවනකුත් වගන්ති මගින් දිවයින පුරා රාජ්ය
ාාෂාව වලස සිශහල ාාෂාවට සවතක් හිමිව තිබූ තැවනහි පහත වැටීමක් සිදුවනාවී
තිබිණ.
වකවස් නමුත් 80 දශ්කවය් අග ාාගවය්, අතුුණදහන් ිලරීම්, පැහැරවගනයාම්, මිනී මැුණම්
බහුලව පැවති සුපිකට “ාීෂණ” සමවයහි පැවැත්වූ ජ්යනාධිපතිවරණයට දින වදකක්
තිබියද, 1988 වදසැම්බර් මාසවය් ද, සම්මත කරගත් 16 වැනි ආණ්ඩුක්රසම ව ාවස්ාා
සශවශ්ාධන මගින් ලශකාවේ සිශහල, වදමළ හා ඉශගිීසි ාාෂාවන්වග් තත්වය මුළුමණින්ම
උඩු යිනකුුණ කරවන ලදි.
16වන සශවශ්ාධනය මගින,් සවතක් 1978 ව වස්ාාවේ සඳහන් වූ;
අ) පරිපාලන ාාෂාව පිළිබඳ වූ වගන්ති 22(1), 22(2) සහ 22(3) අවලශගු වකාට අළුතින්
වගන්ති 22(1) – 22(4) ආවද්ශ් කරන ලදි.
ආ) ව වස්ාාදායකවය් ාාෂාව පිළිබඳ වූ වගන්ති 23 අවලශගු වකාට අළුතින් වගන්ති
23(1) – 23(3) ආවද්ශ් කර ඇත.
ඇ) අධිකරණවය් ාාෂාව පිළිබඳ වූ වගන්තිය 24(1) අවලශගු වකාට අළුතින් වගන්තියක්
ආවද්ශ් කර ඇත.
ඈ) රාජ්ය වස්වාවට ඇතුළත්වීවම් ාාෂාව පිළිබඳව වූ වගන්තිය 25(5) අවලශගු වකාට
අළුතින් වගන්තියක් ආවද්ශ් කර ඇත.
16 වැනි ව වස්ාා සශවශ්ාාන මගින් ඇතිකරන ලද උක්ත වවනස්කම් වහ්තව
ු කාට වගන,
I . සිශහල ාාෂාව දිවයින පුරා තව දුරටත් රාජ්ය ාාෂාව වහා පරිපාලන ාාෂාව
වශ්වයන් වනාසැලවක්.

II.

සිශහල ාාෂාව පරිපාලන ාාෂාව වලස රිියාත්මක වන්වන් දිවයිවන් උතුුණ හා
නැවගනහිර පළාත් හැර ඉතිරි පළාත් හත තුළ පමණි.
I I I . සිශහල ාාෂාව පිළිබඳව සවැනි සීමාවන් පැනවී තිබණ
ු ද, දිවයිවන් අවනකුත්
පළාත්වල පරිපාලන ාාෂාව වලස වදමළ ාාෂාව ාාියතා ිලරීම පිළබ
ි ඳව සවැනි
සීමාවන් වනාමැත.
I V. වගන්ති 22(1) අනුව ාාෂාමය සුළුතරයක් වවවසන පිාවද්ශ්ීය වල්කම් වකාිනශාශ් වල
සවැනි සුළුතරයකවය් අවශ් තා වලට අනුව ාාෂාමය ඒකකයක් පිහට
ි ුවා, සිශහල
සහ වදමළ වහා අදාල පළාවත් පරිපාලන ාාෂාව වනාවන වවනත් ාාෂාවක් සම
ඒකක තුල පරිපාලන ාාෂා ව කරලීමට ජ්යනාධිපතිවරයාට බලය පවතී.
ඉහත (ඈ) හා වගන්ති 22(5) අනුව ඇතිකරන ලද වවනස්කම් අනුව උතුුණ හා නැවගනහිර
පළාත්වල වස්වවය් නියුතු රාජ්ය නිලධාරීන් සිශහල ාාෂා පිවීණතාවයක් ලබා ගැනීම
අවශ් වනාවේ. ඔහු ලබා ඇති වදමළ ාාෂා දැණම ඔහුවග් රාජ්යකාරිය ඉටු ිලරීමට
පිමාණවත් වන බැියනි.
ජ්යාතික ාාෂාවන් ාාියතා ිලරීම හා අදාල වගන්ති තුලට ඉශගිස
ී ි ාාෂාව පිතස
ි ්ාාපනය
ිලරීම මගින් ඉශගිස
ී ,ි සම්බන්ධීකරණ ාාෂාව මට්ටමින් ශ්රීr ලශකාවේ රාජ්ය ාාෂාව වහා
අඩුම වශ්වයන් ජ්යාතික ාාෂා මට්ටමට නoවා තිවබ්.
ඉහත (i i ) අනුව උතුුණ හා නැවගනහිර පළාත්වල, සිශහල පරිපාලන ාාෂාවක් වනාවීවමන්,
සම පළාත්හි වවවසන දස දහස් ගණනක් සිශහල කාා කරන වැසියනට සම පිවද්ශ්යන්හි
රජ්යවය් සහ පළාත් පාලන ආයතන සමග ලිපි හුවමාුණ කරගැනීවම්ද තම මේ ාාෂාව
වවනුවට තමනට නුහුණ
ු
වදමළ ාාෂාවවන් කරගැනීමට බලිලරීවමන් මහත්
දුෂ්කරතාවයන්ට මුහණ
ු දමට සිදුව තිවබ්.
ඉහත (i v) හා වගන්ති 22(1) අනුව සුළුතර ාාෂාමය ඒකකයන් පිහට
ි ුවීමට හැිලව තිබීම,
වාර්ගික සහ ආගමික වද්ශ්පාලනවය් වයද සිිනන සුළුතර පක්ෂ, තම ජ්යාතිවාද අරමුණ
ඉටුකර ගැනීවමහිලා, දකුවණ් ඇතැම් බල වලාාී වද්ශ්පාලකයින් සමග වක්වල් ිලරීමට
වයාදවා ගත හැිලවීවම් අවදානම සුලු පටු වනාවේ.
සබැියන් නව ආණ්ඩුක්රසම ව වස්ාාවක් සැකසීවම්ද
සැලිලලිමත් ියය යුතු බැේ අපවග් හැිීම වේ.

ඉහත දැක්වූ කුණණ පිළිබඳව

ආචාර්ය දසරත් ජ්යයසූරිය
සාාපති, ස්පර් සoියධානය, ඕස්වයලියාව

පිටපත්: අතිගුණ ජ්යනාධිපති වගාශාාය රාජ්යපක්ෂ මැතිතුමා
අතිගුණ අගිාමාත මහින්ද රාජ්යපක්ෂ මැතිතුමා
ගුණ අමාත දිවන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා
ගුණ අමාත ියමල් වීරවoශ් මැතිතුමා
ගුණ අමාත

උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා

ගුණ රාජ්ය අමාත රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් වීරවස්කර මැතිතුමා
ගුණ රාජ්ය අමාත

මහාචාර්ය චන්න ජ්යයසුමන මැතිතුමා

ගුණ රාජ්ය අමාත ආචාර්ය නාලක වගාඩවහ්වා මැතිතුමා
ගුණ රාජ්ය අමාත

වවද සීතා අරවේවපාල මැතිනිය

ගුණ රාජ්ය අමාත

ආචාර්ය අජිත් කබ්රාල් මැතිතුමා

ගුණ පාර්ලිවම්න්තු මන්තිී වගියඳු කුමාරතුoි මැතිතුමා
ගුණ පාර්ලිවම්න්තු මන්තිී අනුප පැස්කුවල් මැතිතුමා
ආචාර්ය ගුණදාස අමරවස්කර මැතිතුමා
අනිල් අමරවස්කර මැතිතුමා, ජ්යාතික ඒකාබද්ධ කමිටුව

