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)�ම එරට රාHය සභාෙ2 සභාප�වරයාෙග3      , ෙල'� සභාෙ2 කතානායකවරායෙග3 සහ ෙක7[සෙ-     

සාමාPකය3ෙY 	ෙය'Pතය3ෙග3 සම3�ත ක[|ව� මn3 BdකරO ලැoය  Eය       . සාමාPකය3 28 ෙදනා 

අත�3 13 ෙදෙනQ වෘ�*මය මා�යෙ2G3 �ය  E අතර       06 ෙදෙනQ මා�ය 2යාපාර 	ෙය'ජනය කර3න3       

�ය  Eය . ��යාව , ��ය සහ සා;�ය කලා �ෙෂ5�ර 	ෙය'ජනය කර[3 තව� �ෙශ5ෂඥය3           03 � ප� කළ   

 E අතර එය ./ෙව@3 �ශ්ව ��යාල 1ර�පාදන ෙක7[සම         , ��ඥ සංගමය සහ සා;�ය ඇකඩ[ය මn3       

BdෙකෙN. ෙසT සාමාPකය3 පස්ෙදනා පාN@ෙ-3E 	ෙය'Pතය3 අත�3 ෙත'රා ප� කර ගැෙ3         .

ෙමව3 අ3තNජා�ක පToම� Eළ ශ�් ලංකාව       1973 G �ව�ප� ම�ඩල පනත ස-මත කළ අතර එය එ�තරා         

ආකාරයකට අ3තNජා�ක 1රවණතාවයකට 1ර�චාර දැ�Dම� ෙලස හd3වාGෙම; වරද� නැත          .

ෙකෙස5ෙවත�, ශ්� ලංකා �ව�ප� ම�ඩලය o;Dම පTපස ය- ෙ�ශපාලන අර�ණ�ද �z බව සමකාjන             

වාNතා ප��ෂා )�ෙ-G ෙප� යA    . ශ්� ලංකා 	දහස් ප�ෂය 1ර�ඛ වෙ- ප�ෂවල ෙච'දනාව� pෙ> ලංකාෙ2            

�ව�ප� එ�ස� ජා�ක ප�ෂෙ> ෙ�ශපාලන 3යාය ප�රයට අOව ෙමෙහයවන බවA           . 1960-65 ශ්�ල	ප  

පාලන සමෙ>G �ව�ප� ප��ෂණ ෙක7[සම� ස්ථා.ත කරO ලැබ එමn3 �ව�ප�වල ය- ය- අ�ර[කතාද              

ෙහ/කරගන �z බැ�3 ෙමම ෙච'දනාව3ට එමn3 ය-        .rවහල� ද ලැoණ   . �ශ්රාමල� �	TI ෙ� � ද      

BFවා ෙY සභාප��වෙය3  � එම ෙක7[සෙ- 	Nෙ�ශ අතර �ව�ප� ම�ඩලය� ස්ථා.ත )�මද �ය            . එම 

පාලන කාලෙ>G �ව�ප� ම�ඩලය .;|Dමට අවස්ථාව ෙන7ලැxණද       1970 G Eෙන3 ෙදකක බලය� ස;ත     

සමn ෙපර�J රජය o;Dෙම3 අනEIව �ව�ප� ම�ඩල පනත ස-මත කර ගැ�ම Bd�ය           .

�ව�ප� ම�ඩල පනෙ� ෙහඳ සහ නරක     

ෙවන� ඕනෑම 	*යක ෙම3ම ෙමම �ව�ප� ම�ඩල පනතද යහප� ෙම3ම අයහප� ල�ෂණව@3  E             

��ය� බව එය �ශේFෂණෙ>G ෙප� යA     .



පනත මn3  , �ව�පත� මහජනතාවෙY අA�වාBක- උFලංඝනය කරන �ට ඊට සහනය� ලබා ගැ�මට සා-1           

රදාAක අKකරණෙය3 බැහැර ම�ඩලය� ස්ථා.ත කර �ෙ,      . එය අk �යදම)3  �   , �* සහ �� මn3 දැW     

ෙලස සංaNණ ෙන7කරන ලද එක� වන ෙහA3  ��ය සදහා වන 1රෙ2ශය �CF කර3න� ෙලස හd3වා%ය               

හැ)ය.

�ව�ප� ම�ඩලයට �ව�ප�වල ෙම3ම මා�යෙ2%යාෙY �ණා�මකභාවය ඉහළ නැංDමට කළ හැ) දෑ Iස�             

./බදවද පනෙ� සදහ3 ෙ2   . ඒ අOව මා�ය ආචාර ධNම පව�වාෙගන යාම ෙම3ම �ව�ප�වල සහ මා�            

යෙ2G3ෙY වෘ�*යභාවය ඉහළ නැංDමට අදාළ      අ�යාපනය  , �VJ )�ම , පNෙ>ෂණ පැවැ�Dම ෙම3ම   

Tබසාධනයට අදාළව කට E )�මටද කට E සළසා �ෙ,      .

ෙමව3 යහප� ල�ෂණ );පය� පැව�යද පනෙ� ඇ� අයහප� ල�ෂණ Iස)         . �ව�ප� ම�ඩලෙ> සං �ය   

සහ ප� )�ෙ- �රමෙ2දය ඒ අත�3 1රධාන ෙ2         . 	ල බලෙය3 ප�වන 1රවෘ�� අ�ය�ෂවරයා රජෙ>        

	ෙය'Pතෙය). ෙසT හය ෙදනාෙග3 B2 ෙදෙනQ ජනාKප�වරයා �B3 ප� ෙකෙරන අතර තව� ෙදෙදෙනQ            

�ව�ප� මා�යෙ2G3 අත�3 සහ මා�ය ෙස5වකය3 අත�3 ප� කළ  Eෙ2           . ඔt3 ෙදෙදනාෙYද අවස3   

*රකයා සහ ප�)�ෙ- බලධා�යා ව3ෙ3 ජනාKප�වරයාය     . ඒ අOව ෙප� ය3ෙ3 ෙමම ම�ඩලය ආ�kෙ2       

සහ ජනාKප�වරයාෙY කැමැ�ත මත ප�වන ම�ඩලය� බවA      . ෙපර සදහ3 කර ඇ� ,�තා3ය සහ ඉ3%යාO         

�ව�ප� ම�ඩල සමග සංසංදනය කර�G ෙමම ෙවනස පැහැ%/ව දැකගත හැ) අතර එම ම�ඩලවල             

සාමාPක�වය ප�)�ෙ-G මා�ය වෘ��කය3ට වැW ඉඩ� ලැෙබන අතර ප� )�ෙ- �රමෙ2දය3ද වඩා�              

�	�දභාවෙය3  �තය .

ෙම; අයහප� ල�ෂණ අතර ම�ඩලෙ> 	ෙය'ග අවසානා�මක සහ ෙවන� අKකරණයකG 1රශ්න ෙන7කළ             

 E බවට වන 1ර�පාදනය කැ� ෙපෙ3      . ෙමය වඩා� බරපතල ෙම3ම අපහැ%/ ත�වය� වන අතර ෙල'කෙ>         

ෙසT සෑම �ව�ප� ම�ඩලයකම 	ෙය'ග ./ග� අKකරණයකG අ�යාචනයට ල� කළ හැ) බව අදාළ ��              

සහ �*3; පැහැ%/ව ද�වා �ෙ,    .

පනෙ� තව� අයහප� ල�ෂණය� ව3ෙ3 වැර%කIව3ට දඩ සහ Bරදkව- පැ[ණDමට එය සE බලයA            . ෙපර 

සදහ3 කළ ෙවන� රටවල �ව�ප� ම�ඩල සEව එව3 අ?මා3�ක බලය� ෙන7මැත          . අෙන� අතට ෛන�ක  

1ර�පාදන මn3 ෙහ' 1රාෙය'nක භා�තය E/3 ශ්� ලංකාෙ2 �ව�ප� ම�ඩලෙ> පැ[c@ �භාගයට               

වෘ�*මය සව්Iපය� ලබාG නැත   . වඩා� පැහැ%/ව ද�වෙත7� ��ය මn3 	යමෙක7ට නැත� ඉ3Gය        

�ව�ප� ෙක7[සෙ- සභාප��රයට සෑම අවස්ථාවකGම ප� කර ඇ�ෙ� ඉහළ අKකරණයක �ශර්ාමල�            

�	TIවරෙය). එෙහ� ලංකාව Eළ එව3 සදහන� ෙහ' භා�තාව� නැ� අතර මා�ය 	ෙය'Pතය3ට දkව-             

	යම )�ෙ- ම�ඩලයක 1රධා	යා සහ සාමාPකය3 බවට ප�Dමට ජනාKප�වරයාෙY කැමැ�ත ;[වන            

ඕනෑම අෙයQට හැ)යාව ඇත   .

ම�ඩලෙ> 	ෙය'ගවලට අවනත ෙන7Dම ශ්ෙNෂ්ඨාKකරණයට අපහාස )�ම� බවට ඇEළ� 1ර�පාදන වඩා�             

භයානක ව3ෙ3 ශ්� ලංකාෙ2 ශ්ෙNෂ්ඨාKකරණයට අපහාස )�මට අදාළ දkව- 	ශZ්තව �� මn3 	යම               



ෙක7ට නැ� පToමකය  . ඒ අOව �ව�ප� ම�ඩලෙ> 	ෙය'ගය� පැහැරහැ�ම මා�ය 	ෙය'PතෙයQට වසර          

);පය� බරපතල Bරදkව- දැ�ෙ- දkවම� 	යමDෙ- �භවතාවය)3  �තය       .

ෙ- කIJ අOව ෙප� ය3ෙ3 දැනට පව�න �ව�ප� ම�ඩල පනෙ� යහප� ල�ෂණවලට වඩා අයහප�              

ල�ෂණ බVල බවA  .

�ව�ප� ම�ඩළෙ� ��යාකා��වය   

�ව�ප� ම�ඩලෙ> අයහප� ල�ෂණ ./බද ෙමම �ෙ2චන ෙ��යව ෙම3ම අ3තNජා�කවද සාකlඡාවට ල�           

D �ෙ, . පනත ස-මතDමට ෙපර  ,  1972 ෙදසැ-බN පළ�වනදා , ෙප7d රාHය ම�ඩල �ව�ප� සංගමය �B3       

එවකට අගමැ�ව�ය p B�මා බ�ඩාරනායක ෙවත ෙය'Pත ම�ඩලෙ> සව්ාvන�වය        , දkව- 	යම )�මට ඇ�    
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