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රට� යටකර ගලා බ�න ම� ව�ර 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
��රජාණ� වහ�ෙසේෙ� කාලෙය� ද මද�පානය  �! බව ප�#$� පස්වැ& 

#කපදෙය� මනාව පැහැ'( ය. එෙහ+ ��රජාණ� වහ�ෙසේෙ� කාලෙය� සරණාගතව 
ෙබෞ/ධය� 1ෙවෝ ප�#$ ර3�� ම+පැ&� �41හ. ��5 මහ රහත� වහ�ෙසේ 6 
ලංකාවට පැ�ණ ඒ උ ; �/ධ ධ<මය ෙ/ශනා ෙකොට #ංහලය� ෙබෞ/ධය� කළහ. ඔAB 
බණ අසා ෙබෞ/ධෙයෝ 1හ. එෙහC� ඔAB ම+පැ&� �41හ.  

එෙහ+ පෘ E��ෙ� ඕල�දය�ෙ� හා ඉංH��ෙ� ආකමණෙය� පK #ංහල 
ෙබෞ/ධය� අතර ම+පැ� පානය පැ�Lණ. Mෙශේෂෙය� ෙපොෙහෝ 'නය�� ෙනො�ලෙO රා 
ෙද�නට+ පට� ග+තා. #ංහලය�ෙ� ෙබෞ/ධකම නැ� කර�නට ෙනොකළ අපරාධයP 
නැත. 1660 #ට අA4� ගණනP #රක4වT වශෙය� #U ෙරොබV ෙනොPස් මහතා (යා 
ඇ+ෙ+ ෙXබ�කම #ංහලය� ඉතා පහ+ ෙකොට සැලTවා යYC. 

�/ධ ධ<මෙය� ෙමෙලොව පරෙලොව හා ෙලෝෙකෝ+තර 'Z!වට ප+ ව #U #ංහල 
ෙබෞ/ධය� Kරාපානෙය� වැළ[ #U බව 6 ලංකාෙ\ අA4� දහනවයP වාසය කළ එ මා 
(යා ඇත. ෙ; රට පාලනය කළ ෙනොෙයP උග � ද #ංහල ෙබෞ/ධය� ම+පැ� පානය 
ෙනොකළ බව පකාශ ෙකොට ඇත. එෙහ+ #ංහල ෙබෞ/ධය� සංMධානය ෙවනවාට පාලක 
ප^ය කැම� Aෙ_ නැත.  

එෙහC� ජනනායක #ංහලය� 1912 b( මස 14 වැ&දා අමද�ප මහා සභාව e�fවා 
ග+තා. #ංහලය� සංMධානය Aණා යැC #තා පාලක ප^ය gය Aණා. එකල #U #ංහල 
ජනනායකය� �රෙගට යැ\වා. ඇතැh� ෙව� තබා මැ4වා. අපමණ වද ��නා. එකල 
ආ_iකාර මාෙ� ෙ; වැඩekෙවල ගැන එංගල�තෙO පාලකය� කල3l ෙවන 
ආ_iකාර මT එ\වා. එ මා �රෙකොට #U #ංහලය� &දහස් කළා. එතැ� #ට #ංහලය� 
&යම M'යට සංMධානය Aණා. 

අමද�ප මහා සභාව කමෙය� 'Z! ෙව�� ඉ'Lයට mයා. කලකට පK ස< ෙජෝ� 
ෙකොතලාවල මැ� මා අගමැ� තන රට ප+Aණා. රෙV පාලනය කරෙගන යන අතර 
ම+පැ� පාලනයට ෙකො�ෂ� සභාවP ප+කළා. ඒ උග � 6 ලංකාව  ළ ගම� කර�� 
ක4! nස්කර ෙගන Kරා පාලනයP  �! දT! ඉ�'යාවට+ ෙගොස් ක4! nස් 
කරෙගන ආවා. 

ෙ; කාලෙය� ෙ/ශපාලනෙය� ඉව+ o #U ඩp( ෙසේනානායක මැ� මා අමද�ප 
ෙසේවයට බැස්සා. එය සා<ථක කර ග�නට කාරක සභාවP ප+ 3lමට eLසP ෙගදරට 
කැඳවා ග+තා. එයට කsෙකොඳයාෙ\ පඤ්ඤාෙසේඛර මහානායක �� හා මා ද එස්. ඩX(\. 
ආ<. u. බ_ඩාරනායක, එw. ඩX(\. අමරxLය, ආ<. ෙපේමදාස හා Mකමආරwy ෙනොතාLස් 
රාළහා� ද යන උ ෙමෝ 1හ. 

අන 4ව පැවැ� මැ�වරණෙය� z බ_ඩාරනායක මැ� මා 'නා අගමැ� Mය. 
ෙනොෙබෝ දවස3� ඩp( ෙසේනානායක මැ� මා හැර අප #ය{ ෙදනාම බ_ඩාරනායක 
අගාමාත� මා හhව�නට mෙයh. එ මා අප eLස මහ+ ෙගෞරවෙය� ekෙගන “මා 
අගමැ� o #�කළ පළh කා<යය රාජ� සභාෙ\  �! ම+පැ� ශාලාව වසා දැ~ම” යැC 
[වා. අe එ මාට ආ�<වාද ෙක ෙළh. ෙ; උ ; �යා ඉවසා ග�නට ෙනොහැ3 
අස+�4ෂය� එ මා මරා දැ;මා, රටට #� 1 පාiව අපමාණC. 

6ම+ බ_ඩාරනායක මැ� මාෙ� මරණෙය� පK 6ම+ #Lමාෙවෝ බ_ඩාරනායක 
මැ��ය අගාමාත� තන ර බාරෙගන ඉතා ෙහො�� �යා+මක කළා. Kරාම<දන 
වැඩekෙවල ද ෙහො�� ෙගන mයා. එC� කලකට පK 6ම+ ච��කා බ_ඩාරනායක 
Tමාර ංග මැ��ය බලයට ප+Aණා. Tඩා කාලෙO පට� ෙහො�� ද�නා එ �ය ක4! 
3ය/z eයාණ�ෙ� අමද�ප ෙසේවය ද Mස්තර කර ��නා. ම+පැ� හ$ පමාණය වැ�ව�නට 
ඉඩ ෙද�ෙ� නැතැC එ �ය [වා. එෙහ+ ඇතැ; අYගා�කය� &සාෙදෝ ධ<ම/oපය 
ම+පැ&� el ඉ�l ෙගොස් ඇත. ෙබොෙහොම කණගාfC.  
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� ලංකාෙ� ම
පැ හා �ගර� ප�ෙභෝජනය 
ෙමරට ම+පැ� හා #ගරV &ෂප්ාදනය 3lම, ආනයනය 3lම, ෙවළඳාම හා 

පLෙභෝජනය ෙකෙර� රජෙO Kරාබ� ප�ප+�ය ෙක(� ම බලපා ඇත. ෙ;වා ෙකොතර; 
�රට ව�ා�ත o ඇ+දැC 3වෙහො+ සමාජ ව�සනයP ෙනොව සමාජෙO ඉහk� ekග�නා 
eLසP ෙලස ම+පැ� පාMwy කර�නA� ප+ o ඇත. ම+පැ� හා #ගරV පාMwyය පKmය 
ව<ෂ 3�පය  ළ ව�ා�ත oෙම�ලා රජෙය� ලැ� ඇ� අYගහය හා අYබලය ම  දැPෙවන 
ක4! ව(� මැනM� ekg� ෙ\. 
(1) ම�පැ� ෙවළඳ බලපත සංඛ�ාව වැ��ම. 

රජය දැනට අYගමනය කරන Kරාබ� ප�ප+�ය ම+පැ� �ම ව<ධනය oමට Mෙශේෂ 
4TලP o ඇත. 1994 දPවා රජෙO ප�ප+�ය 1ෙO සංචාරක ෙහෝට$ සඳහා සංචාරක 
අමාත�ාංශය හා සංචාරක ම_ඩලෙO &<ෙ/ශය මත පමණP අs+ Kරාබ� බලපත &T+ 
3lම ය. ෙවන+ ව<ගෙO ෙවන+ බලපත (ෙවළඳ) අs�� &T+ 3lම ස;බ�ධෙය� 
ත'� �මා 3lමP Mය. #$ලරට ෙවෙළඳාමට අs+ ම+පැ� බලපත &T+ කෙළේ නැත. 
එෙහ+ 1995 #ට ෙමම ත++වෙO Mශාල ෙවනසP Mය. සෑම ව<ගයක ම බලපත �ඝෙය� 
වැ�ව�නට Mය. 600 P පමණ 1 #$ලර ම+පැ� M3�ෙ; සංඛ�ාව 1995 ව<ෂෙO 905 P 
Mය.  මෙය 506 ක ව<ධනය3. සෑම නගරයක ම ෙම� හ eෙප�නා ෙසේ හ�'යP පාසා 
ම+පැ� සැ$ ඇ� Mය. ෙ; හැෙර�නට 1996 – 1997 ව<ෂවල z සංචාරකC�ෙ� 
අවශ�තාවය� සඳහා සංචාරක ම_ඩලෙO &<ෙ/ශ මත සංචාරක ෙහෝටල සහ ආපන 
ශාලාවලට අමතරව බා�ර �/ගලය�ෙ� අවශ�තා සඳහා ද, ෙහෝටල හා ආපන ශාලා හා 
සමාජ ශාලා බලපත 1996 – 1997 ව<ෂවල ෙද � #යය3� වැ� Mය. 1995 ව<ෂෙO 
Kරාබ� ෙකොමසාLස්ෙ� පාලන වා<තාව අYව ෙමරට පැවැ� hs ම+පැ� බලපත සංඛ�ාව 
2021 3. 
(2) �ර �මට ජනතාව ��� � ම 

1996/97 ව<ෂවල ව<ධනය 1 තව+ ල^ණයP න; ජනතාව �ර ෙකෙර� ඇXබැ� 
කරoම C. 1995 අයවැය ෙ$ඛනය �ර ෙබෝතලයකට 4. 20 P පමණ 1 Kරාබ/ද 4. 10 කට, 
එන; හL අඩ3� අiකරන ලz. ඒ අYව �ර ෙබෝතලයක �ල ද සමාYපා�කව 406 3� 
පමණ පහළ වැf�. ඒ සමඟ ම �ර පLෙභෝජනය ෙමෙතP ෙනො1 M� පL' ඉහළ ෙගොස් 
අs�� �ර &ෂප්ාදනාගාර e�foෙ; අවශ�තාවය පැන නැ��. දැනට �ෙබන Yවරඑkය 
හා මැකල; �ර &ෂප්ාදනාගාර වලට අමතරව තව+ &ෂප්ාදනාගාර ෙදකකට අ�තාලම 
දම�නට Mය. ෙ; ම�� �ර පLෙභෝජනය තව වසර ෙදක3� 100% 3� වැ�oමට ඉඩ 
�ෙX.  
(3) ම�පැ� !ෂප්ාදනාගාර වැ��ම 

ඉහත [ �ර &ෂප්ාදනාගාර ෙදකට අමතරව අs�� ස්�  &ෂප්ාදනාගාර හා ෙබෝත$ 
3lෙ; බලපත 1996/97 ව<ෂවල &T+ කර�නට Mය. 1997 ව<ෂෙO z පැලව+ත �& 
සමාගමට ස්�  &ෂප්ාදනයට බලපතයP z ඇත. දැනට රෙV ඇ� අරPT හා ස්�  ස්කාගාර 
සංඛ�ාව දහය3. ෙමම ස්�  ලබාෙගන අi පමාණය ආනයනය 3lෙම� පK අරPT 
කලව; කර ෙබෝත$ කරන &ෂප්ාදනාගාර 24 P ඇත. ෙ; හැෙර�නට ශlරයට ඉතා 
අ�තකර �� Mෙරෝ� ම+පැ� &ෂප්ාදනය කරන බලපත ෙනොමැ� ස්ථාන Mශාල සංඛ�ාවP 
��ෙO nහැනට අKෙනොo රෙV නානා පෙ/ශවල �යා+මක ෙ\. 
(4) &රාබ� ආදායම 

ආදායම අYව බලන කල Kරාබ� රජෙO ආදාය; ව(� �(ක තැනP ග�. 1995 
ව<ෂෙO ම+පැ� ව(� ලද ආදායම 4eය$ දශල^ 6000 3. #ගරV ව(� ආදායම 
4eය$ දශල^ 9000 3. 1996/97 ව<ෂවල ෙමය තව+ ව<ධනය o ඇත.  
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(5) ප)ෙභෝජනය ,-බඳ සංඛ�ා ෙ.ඛණ 

පLෙභෝජනය අYව අරPT ඉහළ තැනP ග�. 1995 ව<ෂෙO අරPT �ට< දශල^ 
66.5 P පාMwy කර ඇත. ෙමම ව<ෂෙO �ර පLෙභෝජනය �ට< දශල^ 12.6 3. eටරට 
ම+පැ� පLෙභෝජනය �ට< දශල^ 15.7 3. 1995 ව<ෂෙO ෙ/�ය #ගරV පානය දශල^ 
5196 P o ඇත. ෙමC� ෙප� ය�ෙ� 6 ලංකාෙ\ දශල^ 17 වන ජනගහනයකෙ� 
ම+පැ� හා #ගරV පLෙභෝජනය ඉතා ඉහළ මVටමක ඇ� බවC. 

Kරාබ� ෙකොමසාLස්ෙ� පාලන වා<තාෙ\ සංඛ�ා ෙ$ඛන උ�ටා ෙගන දැP 1 ඉහත 
Mස්තර ව(� ෙප� ය�ෙ� රජෙO Kරාබ� ප�ප+�ය ජනතාව ම+පැ� ෙකෙර� ඇXබැ� 
කරoමට Mශාල 4TලP වන බවC. එP පැ+ත3� රජෙO ආදායම වැ�කර ගැ�මට+, ඊට 
වඩා පhඛ+වයP z ෙ/ශපාලන �තව � සැන�මට+ රජය ගY ලබන උ+සාහෙO 
ප�Mපාකය ම+පැ� &ෂප්ාදනය හා පාMwyය වැ�oමC. 

ෙම� සඳහ� සංඛ�ා ලබාග+ෙ+ Kරාබ� ෙදපා<තෙ;� ෙ\ වා<තා ව(� හා උග � 
සමඟ සාකwඡා ෙකොට ලබාග+ ක4! මත බව සඳහ� කර�. ෙ; සංඛ�ාවල වරදP නැතැC 
#ත�. වරදP �ෙXන; ෙප�වා ෙදY මැනM. ෙමෙසේ ම+පැ� ශාලා වැ�3lම අමද�ප 
ෙසේවක 6ම+ බ_ඩාරනායක අගාමාත� මාට කරන &�දාව3. එෙම� ම රට �රාම 
ම+පැ� දැ�o; දමා �ෙබන ආකාරය ෙබෞ/ධකමට කරන මහා &�දාව3. කවර 
ෙනොදැහැ� ආකාරය3� ෙහෝ hද$ ලබාෙගන රාෂ්ට පාලනය 3lම මYෂ�කමට K�K 
ෙනොෙ\. ක4ණාකර මැදහ+ ව සලකා බල�න. 

 

ඉLදා ලංකාzප 1998.03.29  
පඥාපභා 8 
 
ය 4(oම: ඇ;. ඒ. බ£ල මහතා 


