අද අවශ්ය ෑම
නක්ම
ෑද දත්වවනකව ෑද ිනකනිනකව නු්ව
ව
ත
ගොඩකැගී
එ්මවී බව ජකප්ි පවෑනි.
අද ත
අවශ්ය වකවකව බයනව ෑිිනක අන බයන ්දවරු  නත ගැකී
ද බයන
ඒ
ෑිිනක අන බයන ඉය්මන නතගක වැඩිනරී
කොව ෑිනලු දකො
ෑද දත්වවනිනකව, බැඳී ිනකව ෑද කො ිනකනිනකව නු්වව ත ගොඩකැඟී
එ්මවී බව
ජකොධිප්ි්ව ො පවෑනි.
ජකොධිප්ි ගු  ම ්්රපොය ෑිිසෑවක ැ්ි්ව ොගව ෑකනයවපනන අකුව ෑෞභොගය ්ව
දවශ්න්ම බිදිනතකු පිණිෑ, ්ිතෑත නුගනන දැ්ම , එළිදැ්මවීේ ජෝින උ්වෑවන
අද (02) පතවු ේ ජකොධිප්ි නොර්නොයනවදී පැවැ්වවරණු අ්ත එ අවෑවථොව අ ්මිකව
ජකොධිප්ි්ව ො ේ බව පරනොශ් නළවන.

වෑත තේ දිළිදුන පි රදැකීේ වෑත යෑ තජන කේ නත ්ිබක අ්ත
දිළිඳුන පි රදැකී ෑඳදො වක තජනව දැ්ම අකුව ෑද ්ිතෑත ෑකවර්ධක ඉය්මන ජන
ගැකී ෑඳදො වැඩෑ දකව රැෑ්ම ිනරනෝව නන.
2030 ්ිතෑත ෑකවර්ධක ඉය්මන ජනගැකී ෑඳදො ශ්ීර යකනොේ ග කව ඟ පිළිබඳ
ජෝින පර්ිප්ව්ින ෑනෑව ිනරී ද ේ දො ෑ ගොීවව රතේභ නර්. 2030 ්ිතෑත
ෑකවර්ධක ඉය්මන 17 ්ම ෑේබකවධනකව වක ්ම ව්ර 17 න පරවීණනිකවගකව ෑ කවින්
නමි රව්ම ගිකව ජෝින පර්ිප්ව්ින ෑනෑව නතකු ත්.
 දිදී අදදෑව දැ්මවූ ජකොධිප්ි්ව ො වැඩිදුත ්ව පරනොශ් නළව 2017 වෑත අප ත ්ම
යෑ රර්ථින වශ්නකව ශ්්ම්ි ්ව ිනන නු්ව වෑත බවනි. ජක්ොව දුගී භොවනකව කිදදෑව
නත ගැකී
 කව රර්ථින අර්බුදනකව ත ගොඩගැකී
ග්නු්ව ෑම පිනවත්ම

වෑත ්වළ ගකවකො බව පැවෑ ජකොධිප්ි්ව ො  ත දවශ්ීන නර් ොකව් ෑද නූ ි
්ම ව්රන ඉදිිසන
ගක නමිකව අපකනක රදොනේ වර්ධකන නත ගැකී
ෑඳදො
වැඩපිළිවළ රැෑ්ම ිනරනෝව න නතක බවද පැවෑීන.
ෑවවභොිනන ෑේප්ව ෑුත්ම ි් නතමිකව ෑද ප ණන නතමිකව ්ිතෑත ෑකවර්ධක
අත ුණු ඉ ව නත ගැකී ෑඳදො අප ග කව නළ නු්ව අ්ත මිකිෑො ෑව භූමිනව
උු  න යබක ෑම නකනව
භූමිනව අනි්ින ්දවරු  ිනන නු්වන නකවක එදො මිදිඳු
ද තද්කව වදකවෑව ෑිදු නළ ශ්රව වව වදක එදො ෑව අද ්ව, ද ්ව ිනශ්ි ව යෑ
වයකගව බව ද ිනනො ෑිිනනවන.
්ිතෑත ෑකවර්ධක ඉය්මන නතො ග කව ිනරීේදී ජෝින ෑකදිඳිනොව ඉ්ො වැදග්ව
බවද ෑඳදකව නළ ජකොධිප්ි්ව ො ෑම ින
අපව ත ගොඩකැගින දැ්ම්ම ජෝ්කව
අ්ත පව්ික ෑ ගින, ෑද දත්වවන ෑද ිනශ්වවොෑන ්දවරු  ිනරී ්වළිකව බවද ිනනො
ෑිිනනවන.
කව වෑතන උදොව ෑ ග තේ ෑද ජෝිනව අකොග්න වකුවකව ඉ්ො ෑුිනශ්ව
වැඩපිළිවළ්ම රතේභ ිනරී
යැබී
පිළිබඳව  දිදි ෑින ෑ්ව
පළ නළ
ජකොධිප්ි්ව ො දවශ්පොයක කොනනනිකව, තොජය කියධොරීකව රගමින කොනනනිකව ත්වු

ෑ ොජනව ෑිනලුදකො එ්මව 
ද ිනනො ෑිිනනවන.

වැඩපිළිවළ ෑොර්ථන නත ගැකී

නැපිනන නු්ව බව

්ිතෑත නුගනන දැ්ම පරනොශ්න ප්ව ිනරී  දිදී ජකොධිප්ි්ව ො අ්ිකව ෑිදු වූ
අ්ත අක්වු ව 2030 ්ිතෑත දැ්ම යවඛකග් ිනරීේ ිනශ්ව ඥ නමි රේ ෑො ොජින
දොචොර්න  ොදොකව ුණෑිකද ද්ො ව් එන ජකොධිප්ි්ව ො අ්ිකව යබොදකු යැබීන.
අගරො ෝය තකියව ිනනර ෑිකද, නථොකොනන නරූ ජනෑිසන නක ද්වවු කව ත්වු ැ්ි
ත ්ිවු කව ද, අගිනකිෑුු  ශ්ීර පවකව ද්ො ද, ිනදවශ් ්ොකොප්ිවු කව, ජෝයකව්ත
කින ජි්නිකව ෑද රචොර්න, දොචොර්නවු කව ත්වු ිනදවව්ව පිිසෑ්ම 
අවෑවථොව
එ්මව ෑිිනනද.
අකුගද
ර න ජකොධිප්ි

ොධය ඒනනන

