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� ලංකා අගාමාත� ආ. ෙපේමදාස මැ��ම� 
පධාන ඇමැ��ම�ලා ෙවතය 

අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 
 

�රාව ඈත අ�තෙ� පට� ජනතාව අතර �ෙබන පාන ව"ගය$. එද( අද( සමහර 
ආග* වල ආග�ක පානය, ෙලස පා-./ කර�. අ012 ෙදදහස් ප�3යයකට( ෙපර 
42රජාණ� වහ�ෙසේ �රාව අ5ඤඤ්ායතන ප6 උණන උ8පත ය9 වදාරා ෙබෞ;ධ9නට 
�රාපානෙය� වැළ?මට @Aා පදය,ද ෙ;ශනා කළහ. උ�වහ�ෙසේ �රාපානෙය� ආCනව 
ෙබොෙහෝ ෙකොට වදාරණ ලදහ. එ9� 3ඟාෙලෝවාද Gතෙය� සඳහ�ව ඇ� ආCනව සය 
ෙමෙසේය. 
 

1. ෙමෙලොව ධනහාKයට ප(Lම 
2. ෙකෝලාහල ආC අපරාධ බMල Lම 
3. --ධ ෙරෝෙගෝ(ප(�යට ෙහේNLම 
4. ෙOබ;ෙදක යන අප?"�යට ප(Lම 
5. -PQය නැ(ෙතRLම 
6. 4;Sය ෙමොටLම 

 
ෙම9� T8 කාරණා පහ උග( ෙලෝකය UPෙගන ෙබොෙහෝ ක8 ගත -ය. හය වැ�න 

මහ උගN�ටද ෙ(1* ගත ෙනොහැ$ව �4V. ෙබොෙහෝ උගN� අතරද N4ෙW �රාෙව� 
4;Sය XYZ ෙවනවාය යන අදහස9. එෙහ( අ[( -ද�ා ප"ෙ�ෂණ අ]ව එයද UPෙගන 
ඇත. එ� අ[(ම ප"ෙ�ෂණ වා"තාෙව� Uට කවරෙ� “K6 �ස්කව_” ය�න සඳහ� ෙව9. 
ඔ0�ෙb අ[(ම ෙසොයා ගැcම න* ෙලෝකෙය� අසම සම මහා -ද�ාඥයා වන 42රජාණ� 
වහ�ෙසේ -3� ෙ;@ත 4;Sය ෙමොට $eම ය�න9. 

4;ධ ධ"මය අණ$eම, බල$eම, නැ�ව එවක ෙලොව 5රා පැ�_ණ. 4;ධ 
ප_K"වාණෙය� අ012 දහස, යන -ට ෙලෝක ජන ගහණෙය� 3යයට හැ(තෑව, පමණ 
ෙබෞ;ධය� ය9 $ව YN ත(වයට ප(ව �4V. එෙහ9� ෙලෝකෙය� �රාපානය ෙහොඳටම 
අg-ය. ඒ අතර ඉස්ලා* ආගමද �රාවට -1;ධව ෙ;ශනා කර�නට jෙය� �රාපානය 
තව( අg-ය. එෙහ( බට�_කය�ෙb සංකමණය Kසා ෙලොව 5රාම �රාපානය වැ�ව�නට 
පට� ග�නා ලC. 

ෙබෞ;ධ සංව"ධනෙය� T8 තැන ලැෙබ�ෙ� මානව සංව"ධනයටය. ය*$3 
ව�ාපාරය$� ෙකොපමණ ලාභ ලැ4ණ(, මානව සංව"ධනයට බාධාව, න* එය 
සංව"ධනය, හැoයටව( ආ"pකය, හැoයටව( UPග�ෙ� නැත. එෙහ9� �රා 
-$qෙම� ෙකොපමණ ලාභ ලැ4ණ( �රා ෙවළඳාම ෙබෞ;ධය� -3� ෙනොකටYN ෙදය, 
හැoයට 42රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ;ශනා කළහ. 42රජාණ� වහ�ෙසේෙb කාලෙය�( ෙබෞ;ධ 
රජව1�ෙb කාලෙය�( �රා පානය( �රා ෙවළඳාම( �4ණා. එෙහ( ෙබෞ;ධ රජව1 එය 
අ"ථකමය, හැoයට UPග(ෙ( නැහැ.  

බට�_කෙයෝ T8තැන 2�ෙ� මානව සංව"ධනයට ෙනොව බා�ර සංව"ධනයටය. 
එෙහ9� බා�ර සංව"ධනෙය� XYZ L ඔ0� හඳට යනක� sයා. �Kස්ක* වt� පාතාල 
ෙලෝකයට යනක� U_u ඇත. ආදාය* ලැෙබෙතො( කවර ව�ාපාරයකට jවද Gදාන*ය. 
ම(පැ� KපදLම( ෙවළඳාම( ඔ0�ෙb -ශාල ව�ාපාරෙයෝය. එ9� 32වන මානව 
ප_හාKය( ආ"pක ප_හාKය( කt� 3Nෙ6 නැත( දැ�න* ඔ0�ට වැටu ඇත. 
බට�_කය�ෙb රටවල කරන ලද ප_ෙ�ෂණ අ]ව �රාපානය Kසා වෘ;ධයනයට( වඩා 
ළමා හා ත1ණ පර5ර -නාෂ වන බව වා"තා ෙව9. ෙ* සදාචාර ප_හාKය ෙමෙල3� Xගට 
sෙයො( තව අ012 -ස්ස$� -3පහ$� පමණ ඒ රටවල �K�� ඇතැ* අංශ වt� 
�_ස]� ෙම� yව( ෙවනවා ඇතැ9 දා"ශKකෙයෝ මහ( ක*පාෙව� පකාශ කර�. 
ඔ0�ෙb ක*පාවට T8 j වා"තා ?පය, කාෙb( දැන ගැcමට සඳහ� කරT. 
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1974 C ඕස්ෙ�tයාෙ6 අධ�ාපන අමාත�ාංශෙ� ෙසෞඛ� අංශය -3� වයස අ012 14 
හා 21 අතෙ" පාස8 3�� ම(පැ� ෙබොන ආකාරය ගැන පeAණය, පව(වන ලC. එ� 
ප�ඵලය jෙ� -,ෙටෝ_යා මහ නගරෙ� පමණ, යට ? වයෙසේ පාස8 3��ෙග� දවසකට 
අටවර, ෙබොන අය 1,80,000 , ඉ�නා බව දැන ගැcමය. 

1975 C ඇම_කාෙ6 අධ�ාපන ෙසෞඛ� හා �භ සාධක ෙදපා"තෙ*�Nව -3� කරන ලද 
පeAණයකC 12 වැK ෙශේVෙ� පාසැ8 @ෂ�ය�ෙග� 3යයට 93 R( @ෂ�ාව�ෙග� 
3යයට 87 R( ම( පැ� රස -��න� බව ෙහPL ඇත. 

1976 C ස්ෙකො�ල�තෙ� ෙසෞඛ� අධ�ාපන අංශ ය -3� කරන ලද පeAණය, අ]ව 
එ� 17 හැ-_X ත1ණය�ෙග� 3යයට 98 R( ත1Vය�ෙග� 3යයට 96 R( ම(පැ� 
රස -�න බව ෙහP L ඇත. 

දැ� ඒ රටවල 4;Sම(M කර $යා ග�නට ෙදය, නැ�ව තැෙව�. අප( Kහඬව 
3oෙයො( ෙ* රෙට�ද ළමා හා ත1ණ පර5ර �රා පානෙය� යට ? ත((වයට ප(ව�ෙ� 
නැ;දැ9 3තා බැtය YNෙ6. බට�ර රටවල �රාපානෙය� යට ? ත((වයට ප(ව�නට 
අ012 3ය ගණන, ගතL ඇත. එෙහ( අෙ� U_ස ඔය ත((වයට ප(ව�නට එතර* ක8 
ගත ෙනොවන බවට ෙම�න ෙහොඳම සාධකය. 

�රා බ;ද ආර*භ කරන ල;ෙ; 1910 C ය9 3තT. එය 1940 C ෙකෝoෙදක,ද 1950 C 
ෙකෝo 14 ,ද 1960 C ෙකෝo 25 ,ද 1977 C ෙකෝo 52 ,ද L ඇත. T8 අ012 60 C වැ� j 
�රා බ2 පමාණයට වඩා ප�sය අ012 හත Nළ වැ�L ඇත. එතර* පමාණය, වැ� jෙ� 
�රාබ2 වැ�Lෙම� ම ෙනොවන බව ෙපෙන�ෙ� පානය කළ �රා පමාණය ෙදස බලන -ටය. 
�රා ෙසො�� T8 කාලෙ� බMලව පානය කෙ8 රා ය. රා වල මද� සාරය ඇ(ෙ( 3යයට 
හය$. (6%) �රා ෙසො�� හට ක8 ය( ය(, මද�සාර පමාණය මX -ය. එෙහ9� ෙබොෙහෝ 
ෙදනා වැ�ෙය� අර,R පානයට බැස ග�. අර,R පානය වැ�j හැo ෙමෙසේය. 1940 C 
අර,R ගැ[* ලA 49. 1950 C ලA 139. 1960 C ලA 149. 1970 C  ලA 469. අ��ම 
වරට ලබාගත හැ$ jෙ� 1973 සංඛ�ා ය. ඒ අ]ව 1973 C අර,R ගැ[* පA 60 , අෙල- 
L ඇත. ෙහොර�රා එන* ක3�5 ව"ග වැ� L ඇ� පමාණය කාටව( $ව හැ$ ෙනොෙ6. 

තවද ෙපො8 අර,R, ග8 අර,R ය9 අර,R ෙදව"ගය$. ෙපො8 අර,R වලට වඩා ග8 
අර,R ඉතා න51 බව තN ද�ෙනෝ $ය�. 1973 C �රා ෙසො�� පානය කළ අර,R ගැ[* 
හැට ලAෙය� (6000000) හතtස් ප� ලAය, පමණ ග8 අර,Rය. ග8 අර,R වැ�ම 
ෙකොටස, හද�ෙ� අ�කා ආC රටවt� ෙග� වන ස්�_(N ව"ගය$K. එ� මද�සාර 
3යයට අ�ව, පමණය (90%). ෙවන( ෙ; �ශ ෙකොට මද�සාරය 3යයට 30 ට බස්සා 
ෙබෝත8වල 5රවා ග8 අර,R යැ9 $යා ෙද9. ඒවා වැ�ෙය� ෙබොන අයෙb ඇට ක�( 
Xරනවා. ඔ0�ෙb ද1ව�ෙග� ෙකොටස, අංග-කලය� ෙවනවා. ෙකොටස, ම�ද 
4;Sකය� ෙවනවා. -ෙශේෂෙය� ඔ0�ෙb �ව1නට තම�ෙb ද1ව�ට ෙද�නට $_ 
එෙර�ෙ�( නැ� ෙවනවා. ෙ* තර* ජා�ක -පතකට ඉඩ C 3�ම පඥා ෙගෝචරදැ9 3තා 
බැtය YNෙ6. 1973 C එ? ස්�_(N ගැ[* -3 ෙදලAය, � ලංකාවට ෙග�වා ඇත. දැ� 
ෙකොපමණ ෙග�වනවා දැ9 ෙනොදKT.  

1977 C �රා බ2 වශෙය� ලැ4Z ආදායම 1Uය8 ෙකෝo 52 $. 1978 ගණන හ_යට 
ෙනොදKT. එෙසේ 0ව( ෙකෝo 55 , පමණ ෙවතැ9 3තT. XYZ ව�නට උ(සාහ දරණ 
රටකට ෙකෝo 55 , �[ ගණන,, අ(හැ_ය හැ$ ගණන, ෙනොවන බව අU2 UPගKT. ෙ* 
රෙට� �රාෙව� ලැෙබන ආදායම ගැන දKත( �රාව Kසා 32වන -යද* ගැන ද�නා 
ෙකෙනR UPබඳව ෙහෝ එබ� ස�Aණය, UPබඳව ෙහෝ අU $3ව, ෙනොදKT. එෙහ( අ� 
රටවල එබ� ස�Aණ හා ස�ස�දනය ෙකොට බලන -ට ෙකෝo 55 , ලැෙබන -ට ඒ Kසා 
ෙනොෙය, අංශ වt� 32වන -යද* ෙකෝo 150 , පමණ ෙවතැ9 3ත�නට ඉඩ ඇත.  

පංශෙය� ම(පැ� පානය Kසා ෙරෝ�ව මැෙරන සංඛ�ාව 30000 , පමණ වන බව( 
හැම ෙරෝහලකම ඇඳ�වt� 3යයට 40 , ම(පැ� ෙරෝ�� සඳහා ෙව� කර�නට 32 L 
ඇ� බව( එෙහ9� පංශ රජයට ෙසෞඛ� අංශෙය� පමණ, ව"ෂයකට -යද*වන Tදල ර� 
ප0* ෙකෝo 3යය, පමණ බව( වා"තා ෙ6. 

ඇම_කාෙව� ම(පැ� Kසා 32වන අලාභය ෙනොෙය, අංශවt� බලා ඇත. එ9� එ, 
අංශය, න* රාජකාe කටYN හ_යට කර�නට බැ_ Lෙම� ෙහව( අඩාල Lෙම� 32වන 
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අලාභය9. එෙල3� රජෙ� ෙදපා"තෙ*�Nවල, ක"මා�ත ශාලාවල හා ෙවළඳ සමාග*වල 
පමණ, වැඩ අඩාල Lෙම� ව"ෂයකට 32වන අලාභය ඇම_ක� ෙඩොල" ෙකෝo 1500 , 
බව වා"තාෙ6.  

ඇම_කාෙ6 ව"ශයකට 32වන පනස් දහස, පමණ _ය අනN1 වt� අඩ, ම(පැ� 
Kසා බව වා"තා ෙ6. � ලංකාෙව�ද එය එෙසේමය. සාධකය, වශෙය� $යනවා න* අ012 
$�පයකට ෙපර Uටරo� ෙග�වන ලද සංචාරක 2*_ය, රN සංඥාවද ෙනොලබා ෙගොස් 
නව(වා �4Z 2*_යක හැ��ම Kසා 320] අලාභය 1Uය8 දශ පAය, බව වා"තා -ය. 
_ය2රා ම(පැ� ෙබො�ෙනR බව සැළ9. ඔMෙb ම( පැ� ෙබෝතලයට රජයට 1Uය8 
දහය, ලැෙබ�නට ඇත. එ9� 32 j අලාභය 1Uය8 දසලAය$. ෙමබ� 3;�� 
ව"ෂයකට 3ය ගණන, ෙව9. ම(පැ� Kසා �Kස්ක* -නාශLෙම� 32වන අලාභය 
ඉල,කෙම� $වහැ$ ෙනොෙ6. 

කලකට ෙපර ම2රා3ෙ� පා�තෙය� �රා තහනම කරන කාලෙය� භාරතෙය� 
අගාWgකාර �රට දැ1ෙ6 රාජෙගෝපාලාචාය◌� Nමාය. 5ව(ප( වා"තාක1ව�ෙb 
¡ස්LමකC �රාෙව� ලැෙබන -ශාල ආදායම ෙප�වා ෙ*සා -ශාල Tදල, නැ�ව රට 
සංව"ධන කටYN කර�ෙ� ෙකෙසේදැ9 එNමාෙග� ඇG -ට එNමා 2� ෙකo UPNර රෙ� 
සංව"ධනයට Tද8 අවශ� බව UPගK�. එෙහ( ජනතාව -නාශ ෙවන මා"ගවt� Tද8 
එකN ෙකොට රට පාලනය කර�නට බලාෙපොෙරො(Nව, නැත ය]9.  

�රාපානය තහන* $eම මානව Kදහසට බාධාව, ය9 ෙමරට( Uටරට( ඇතැT�ෙb 
මතය9. Kයම මානව ග� ඇ(තනට ෙමබ� එකද c�ය,ව( අවශ� නැත. Kයම මානව ග� 
නැ(තනට ෙමබ� හැම c�ය,ම මානව Kදහසට බාධාව$. මානවකයා ෙහෝ මනස ෙහෝ 
ව"ධනයට අවශ� ෙදය, න* නැ�වම බැ_ ෙදය, න* තහන* $eම මානව Kදහසට 
බාධා ෙව$. ම(පැ� එබ�ද, ෙනොෙ6. ම( දව� පා-./ය තහන* කරන c� හැම රටකම 
පනවා ෙගනය9. ම( දව� පා-./ කරන අය එයද මානව Kදහසට බාධාව, ය9 $ය] ඇත. 
ෙමෙල3� මානව Kදහස සලක�නට sෙයො( රට, පාලනය කර�නට ලැෙබ�ෙ� නැත. 
42රජාණ� වහ�ෙසේ මානව Kදහස ගැන ඉහP�ම කථා කළ උ(තමෙය$. එෙහ( �Kස් 
ක* නැ�වන Kදහස, ගැන ෙ;ශනා ෙකෙළේ නැත. 

�රාපානය තහන* කළ -ට ෙහොර �රා වැ� ෙවනවා ය9 3තන $යන අයද 3o�. ෙහොර 
�රා �ෙබ�ෙ� �රා �ෙබන රටවලය. �රා තහන* රටවල ෙහොර �රා �ෙබ�නට ඉඩ, 
නැත. �රා තහන* ඉස්ලා* රටව8 එයට සාධකය. �රා තහන* කළ -ට ෙහොර�රා බMල 
ෙවනවා ෙනොෙ6 දැ9 රාජෙගෝපාලාචාය◌� Nමාෙග� 5ව(ප( වා"තාක1ෙවෝ පශ්න කළහ. 
එයටද එNමාෙb ෙකo UPNර, ෙහොර �රා බMල ව�ෙ� �රා තහනම Kසා ෙනොව පාලනෙ� 
වරද Kසාය ය]9. ෙහොර �රා වළ,වන වැඩ UPෙවලද Gදාන*කර ඇ� බව සNo� සඳහ� 
කරT. 

42රජාණ� වහ�ෙසේ �රාෙව� වැළෙක�නට ධ"මෙ;ශනා කළා -නා �රා තහන* 
කරන ෙලස රජව1�ෙග� ඉ8£ෙ6 නැත. එෙහ9� �රා තහන* $eමට රජෙය� ඉ8¤ම 
ෙබෞ;ධ9�ට ගැලෙප�ෙ� නැතැ9 3තන $යන අයද 3o�. 42රජාණ� වහ�ෙසේෙb 
කාලය( ෙ* කාලය( අතර -ශාල පරතරය, ඇ� බව අමතක කළ YN ක1ණ, ෙනොෙ6. 
42රජාණ� වහ�ෙසේෙග� බණ අසා අසංෙඛය� ගණ� ස((වෙයෝ රහ( jහ. ෙබොෙහෝ 
රජව1ද ෙසෝවා� ආC ආය◌�ෙයෝ jහ. එදා 42රජාණ� වහ�ෙසේ ය*$3 Gතය, ෙ;ශනා 
කළ -ට දහස, ෙදනා රහ( 0වද අද එම Gතය ඉස්U8ල, පාU8ල, ෙවනස් ෙනොෙකොට 
දහස් වර, ෙ;ශනා කළ( ෙසෝවා� ව( වන ෙකෙනR� නැත. එබ� කාලයක ධම 
ෙ;ශනාෙව� පමණ, 2රාචාරය ම"දනයව( සදාචාර ව"ධනයව( කළ හැ$ ෙනොෙ6. රජෙ� 
ආධාරය අවශ�ය. ධ"මාෙශෝක රජNම�ෙb කාලය පට� ෙබෞ;ධ රජව1�ෙb කාලය 
අවස� වන N1ම ශාසන ව"ධනයට( සමාජ ව"ධනයට( ක�කාව( හා රාජ Kෙයෝගද 
අවශ� -ය. එෙල3� රාජ Kෙයෝගද ලැQV.  

ධ"මා]ශාසනා( රාජ� සහාය( Kසා ම"දනය L �4Z �රාපානය -ෙ;@කය�ෙb 
සංකමණය Kසා නැවත( මN-ය. එය කමෙය� වැ� L යන සැo 2� s� පැ-X උNෙමෝ 
එකN L 1912 C අමද�ප මහා සභාව U��වාෙගන �රාවට -1;ධව මහ සටන, ආර* භ 
කළහ. ඔ0�ෙb හඬට ඇM*ක� 2� රජය මහජන ඡ�දෙය� �රාහ8 වස�නට c� සකස් 
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කරන ලC. එ9� උෙද�ෝගයට ප( අමද�ප Lරෙයෝ රට 5රා ¡ස්L* තබා මහ ජනතාවට 
ක1Z $යා ඡ�දෙය� �රා හ8 වැ�ෙ* කටYN ආර*භ කළහ. එ� ප�ඵලය, වශෙය� � 
ලංකාවට Kදහස ලැෙබන කාලය වන -ට �රාහ8 7931 , වස්වා ග�නට හැ$ -ය.  

Kදහස ලැ§ෙම� ප� වඩා( උෙද�ෝs j Lරෙයෝ �රාව U� දැ,ම සඳහා �රා G2 
-ෙරෝ� මWඩලය U��වා ග(හ. එ� සභාප� jෙ� අමද�ප මහා සභාෙ6 සභාප�ව 3o අ� 
�ජ� ක[ෙකොඳයාෙ6 පඤ්ඤාෙසේඛර මහානායක ස්වා��දෙයෝය. උප සභාප�ව1 එස්. 
ඩOt6. ආ". ¨. බWඩාරනායක මැ�Nමා හා ඩ©t ෙසේනානායක මැ�Nමා(ය. ව"තමාන 
අගාමාත� ආ". ෙපේමදාස මැ�Nමාද එ� ªtකව «යා කළ ෙකෙන$. �රා G2 -ෙරෝ� 
මWඩලය -ෙශේෂෙය� අසcප ක* Kසා -ෙ6කව 3o ඩ©t ෙසේනානායක මැ�Nමා එකල 
එ,ස( ජා�ක පA රජෙය� �රා තහන* කරන «යා මා"ගය ස*පාදනය කර�නට 
රාජ?ය ෙකො�සම, ප( කරන ෙලස ඉ8¤ම, කරන ලC. 

1955 C එකල අගමැ�ව 3o �ම( ෙජෝ� ෙකොතලාවල මැ�Nමා �රා තහනම 
ප�ප(�ය, හැoයට UPෙගන එය «යා(මක කරන හැo වා"තා $eමට රාජ?ය 
ෙකො�සම, ප( කරන ලC. ඒ ෙකො�සම ෙමරට( Uටරට( ක1Z ෙසොයා බලා ෙයෝජනා 51 
, සමඟ අගනා වා"තාව, KR( කරන ලC. එ� ෙයෝජනා 45 කට එකඟ j �රා G2 -ෙරෝ� 
මWඩලය ඉ�_ ෙයෝජනා වල සංෙශෝධන ස�තව UPග�නා ලC. ඒ ෙයෝජනා වල සඳහ� 
ක1Z පධාන ෙකොටස් ෙදකකට ෙබෙද9. 1. ස්වෙ;¬ය හා -ෙ;¬ය �රා ෙසො�නට අවසර 
පත Cම. 2. 3ය[ ආග*වල සහාය ඇ�ව සංස්කෘ�ක අමාත�ංශය -3� ළමා හා ත1ණ 
පර5ර �රාෙව� ෙOරා ගැcමට Cපව�ා�ත පචාරක වැඩ UPෙවල, «යා(මක $eම. 
ෙම9� ස*�"ණ �රා තහනම, එකවර බලාෙපොෙරො(N ව�ෙ� නැත. ෙබො�න�ෙb 
සංඛ�ාව කමෙය� අgL ෙගොස් අ012 25 $� පමණ �රාපානය නැ�L යාම9. ෙ* 
කමෙය� �රා බ;ද අ012 10 , පමණ යන N1 අgLම, ව�ෙ� නැත. අQං කෑම 
වැළැ,Lමට ග( «යා මා"ගයම9. කලකට ෙපර අQං ක�න� ෙහොඳටම බMල L ඇත. ඒ 
අවස්ථාෙව� කරන ලද උ;ෙඝෝෂණයක ප�ඵලය, වශෙය� එවකට �4 ණ -ෙ;¬ය 
ආWgව අQං ක�න� සඳහා අවසර පත KR( කරන ලC. ඒ අවස්ථාෙව� අවසර පත 36000 
, පමණ KR( කළ( දැ� 3යයR( නැ� තර*ය. කවද( ෙහොර අQං oක oක �4ණා. 
එෙහ( මහා -නාශය$� ජා�ය ෙO1ණා.  

�රා G2 ෙකො�සෙ* වා"තාව Uට0ණ කාලෙය� අගාමාත�ව 3o එස්. ඩOt6. ආ". ¨. 
බWඩාරනායක මැ�Nමා සමඟ කළ සාක.ඡාව අගාමාත� ෙපේමදාස මහතාටද මතක ඇතැ9 
3තT. එNමා ඒ ෙයෝජනා «යා(මක කර�නට ෙපොෙරො�2 උනා. එෙහ( «යා(මක උෙW 
නැත.  

ෙ* ක1Z ෙහො�� සලකා බලා � ලංකා �රා -ෙරෝ� ඒකාබ;ධ බල මWඩලය 
ව"තමාන රජෙය� ඉ8ලා 3o�ෙ� අනාගතෙ�C ස*�"ණ �රා තහනම, 32වන ප_X �රා 
G2 ෙකො�සෙ* ෙයෝජනා «යා(මක කරන ෙලසටය. 

Tස්t* රටවල ස*�"ණ �රා තහනම �ෙබන අතර -ෙ;@ක9�ට අවසර පත KR( 
කර] ලැෙO. භාරතෙය� ස*�"ණ මද� තහනම බලාෙපොෙරො(N ව�ෙ� අවශ� 
-ෙ;@ක9නට අවසර පත Cම( සමගය. අප ඉ8ලා 3o�ෙ� අවශ� -ෙ;@ක9නට පමණ, 
ෙනොව ස්වෙ;@ක9නට( අවසර පත ලබා C ළමා හා ත1ණ පර5ර �රාෙව� ෙOරාෙගන 
අනාගතෙ�C ස*�"ණ �රා තහනම ඉෙOම 32වන ප_Xය. ස*�"ණ �රා තහනම Tස්t* 
රෙ�( UPව�න*, ��2 රෙ�( UPව�න* ෙ* ෙබෞ;ධ රෙට� බැ_ය9 3�ම( වැරXය. 
4;ධාගමට පTඛස්ථානය ෙද�නට( 4;ධාගම රAණ ෙපෝෂණ කර�නට( ජන රජ 
පන�� බැ® 3oන රජය, -3� කළ YNම වැඩ, බව ඉතා ක1ණාෙව� ද�වා 3oT. 

 

1979.01.31 Xන Kෙයෝ¯ත U_ස, සමඟ ෙගොස් අගාමාත�Nමාට බාර2� ස�ෙ;ශය$. 
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යN1tLම: ඇ*. ඒ. බ°ල මහතා 


