ශ්රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම
6.1 පිලිතුරු පත්රය
1) සහල් හා ආහාර ද්රව්යව්ල මිල ඉහළ යාම හහේතුහව්න් ලංකාහේ ව්ාමාංශික පක්ෂ නායකයින්
හමහහයව්න ලද විහරෝධතා ව්යාපාරය .
2) ඩඩ්ලි හසේනානායක මහතා අගමැති ධූරහයන් ධූරහයන් ඉව්ත් වීම .
3) සර් හ ෝන් හකාතලාව්ල මහතා .
4)


ශ්රී ලංකා නිදහසේ පක්ෂය -එසේ ඩබ්ලිේ ආර් ඩී බණ්ඩාරනායක මහතා



විප්ලව්කාරී සමසමා පක්ෂය- පිිප් ගුණව්ර්ධන මහතා



භාෂා හපරමුණ වි යානන්ද දහනායක මහතා



සේව්ාධීන අහප්ක්ෂකයින් හලස එම් ආර් ඒ ඊරියහගාල්ල මහතා ඇතුළු තව්ත් පිරිසක්

5) වි යානන්ද දහනායක මහතා
6) හේ ආර් යව්ර්ධන මහතා
7) ඩී බී විහේතුංග මහතා
8) රණසංහ හේමදාස මහතා
ඩී බී විහේතුංග මහතා
මහින්ද රා පක්ෂ මහතා
මමත්රීපාල සරිහසේන මහතා
හගෝඨාභය රා පක්ෂ මහතා
9) හේ ආර් යව්ර්ධන මහතා
10) ආරක්ෂක ගිවිසුම
හමම ගිවිසුමට අනුව් අව්ශ්ය අව්සේථාව්ලදී බ්රිතානයහේ නාවික ගුව්න් හා හසසු යුද කටයුතු ව්ලට හමරට
භූමිය භාවිතා කිරීමට ඉඩ ලබාදීම.
බාහිර කටයුතු පිළිබඳ ගිවිසුම
හමම ගිවිසුමට අනුව් නිදහසේ රටක් ව්ශ්හයන් ලංකාව්

ාතයන්තර සබඳතා අලුහතන් හගාඩනඟා

ගැනීහම්දී බ්රිතානයහේ සහාය හමරටට ලබාදීමට කැමැත්ත පළ කරන ලදී .

11) ලංකා සේව්ාධීනතා පනත
12) අග්රාණ්ුකාර තනතුර
13) නිහයෝජිත මන්ි මණ්ඩලහේ බහුතර සහහයෝගය ලැහබන තැනැත්තා අග්රාණ්ුකාරව්රයා විසන්
අගමැති තනතුරට පත් කරන ලදී
14) ආරක්ෂක කටයුතු
විහේශ් කටයුතු
15) ලංකා සම සමා පක්ෂය
16) ආචාර්ය ඇන් ඇම් හපහර්රා මහතා
ආචාර්ය හකාල්වින් ආර් ද සල්ව්ා මහතා
පිිප් ගුණව්ර්ධන මහතා
17) ශ්රී ලංකාව් තුළ සමා ව්ාදී සමා යක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අව්ශ්ය හේශ්පාලන කටයුතු
හමහහයවීම
18) නාමික විධායක නාධිපති ධූරය
19) ව්යව්සේථාදායක බලය
මහ න ඡන්දහයන් හත්රී පත්ව්න මන්ත්රී ව්රුන් විසන්ද

නමත විචාරණයක දී

නතාව් විසන් ද

ක්රියාත්මක කරනු ලැහබ්ල .
විධායක බලය
නතාව් සතු විධායක බලය නතාව් විසන් හතෝරා පත් කර ගනු ලබන නාධිපතිව්රහයක් කර ගනු
ලබන නාධිපතිව්රයා විසන් ක්රියාත්මක කරනු ලැහබ්ල .
නතාව්හේ අධිකරණ බලය
ව්යව්සේථාව් අනුව් පිහිටුව්ා ඇති අධිකරණ පේධති මගින් ක්රියාත්මක හේ .
20) අභියාචනාධිකරණය
පවුල් අධිකරණය
ප්රාථමික අධිකරණය
21) අධිකරණහේ සේව්ාධීනත්ව්ය රැහකන පරිදි කටයුතු කිරීම
විනිශ්ේචකාරව්රුන්හේ අපක්ෂපාතීත්ව්ය රැකගැනීම සඳහා

