ජනාධිපති ගරු මෛතරප
ී ාස සිසේසන ෛිතිතෛ
ා ා ජනාධිපති රුට ප පතස සි් සසටක්
සපිේ
සි් සසටක අතදිකීම් සෛග ජනතාසාදී සිඩපිළිසළ ජ ගරහය
ජනපති පසස ි.

කටා ෛහ සන වස

ජනපතිප ආශිේසාද පළකටමින ආගමික සිඩසපහන රැසක්
වණ්ඩාටනා ක ශ්රීෛතායනග පිළිරුසප ජනපතිගන උපහාට
සගගස නස හසේත නගට

ජනතා අ ිති ප

දුම්වට මිටි ාසත අසසදදන කෆ ගඟ ජසාශ

ජනතා අ ිති ප පිසේ

අදින සි් සසටකප පට තෛා ම් ටේ ටාජය නා ක ා සස පතකට ගනිමින ජනතාස
තිව අපක්ෂා ඉපුකිරීෛප ගන ගි සිඩපිළිසස සාේථක ෛනෛ අසාටථක සූ
අසසථා ද තිවු වසත, එහි දී සිවු ජ ගරහය තසදුටපත තහසුරු කිරීෛප කප ුතා
කටනසා සෛ සිවු පටාජ න ජ ගරහය කටා ෛහ වීෛප ඉදිසේ කාසසිෛාස තාළ දී
කිපසන වස ජනාධිපතිතාෛා අසරාටය කට ි.
ජනාධිපති ගරු මෛතරිපාස සිසේසන ෛිතිතාෛා ම් වස අසරාටය කළ සගගස නස
හසේත නගට අද (08) පටසරු් ජනතා අ ිති ප පසටාදීෛන අනතාරුස පිසති ජන
හෛුස අෛතමිනි.
ජනතාසග පරජාතනතරසාද , නිදහස තහසුරු කටමින සි ලු ජාතින බි න සිකන
තාටස ජීසතසන සෛාජ ක් ගාඩනිගීෛ ෛනෛ නිදහස ෛාරය ක්, සසාධීන
අධිකටය ක්, අපක්ෂපාති ටාජය සස ක් ගාඩනිගීෛප සහ ජාතික ආේදක
ශක්තිෛත කිරීෛප ඉකාත සි් සසට තාළ සිදගත පි සට ටාශි ක් ගත වස ජනාධිපතිතාෛා
ෛහි දී සිහිපත කළ .
ටප ගාඩනිගීෛප පරවසතෛ අිි ග ක්ස පසතින සචාාස, දූෂය සහ අක්රමිකතාස
පිපුදිකීෛප පසුගි සි් සසට තාළ සුවිශෂී කිපකිරීෛක් සිදු කළ අතට ඉකාත අතදිකීම්
ආශිේසාද ක් කට ගනිමින දූෂය සහ සචාාස පිපුදිකීෛප ශක්තිෛත සිඩපිළිසළක්
ඔසස අතසිස විඳ ගිනීෛප එක් සන සස ජනාධිපතිතාෛා ෛහිදී සි ලුදනාප
ආටාරනා කළ .
එෛනෛ ෛහි දී සිඩිදුටපත අදහස දික්සූ ජනාධිපතිතාෛා කි ා සිටි අද ටපප
අසශය සනන පක්ෂ පාපසසප වදී වස ගින පෛයක් සිතා පෞදගසික නයා
පතරසසප අනුස කප ුතා කටන පිසේසක් නාස පාදු නයා පතර ක් අනුස ටප ගින සිතා
කප ුතා කටන පිසේසක් වසත, අලුතින සිතා, අලුතින සිසසුම් කට අලුත ගෛනක් ාෛප
සිවු නස සසේ අතසිස විඳගනනා සස තෛා සි ලුදනාප ආටාරනා කටන වසත .
ටජ ටප ජනතාසග ජස ගිපලුස විසදීෛ සඳහා ෛාටගහකනද – කෆ ගඟ දිසිනත
සාසේ  ජනා ක්රෛ ්රි ාතෛක කළා සෛ, තෛාප සිවෑ සසෛ සතාපු වි හික්ක්
උතාේ ජනතාසග ජස ගිපලුසප ද නිසි විසඳුෛක් සවා දුන දිනක වස ජනාධිපතිතාෛා
සඳහන කළ .

නිදහස, පරජාතනතරසාද , ආේදක සෛූදධි ෛනෛ ජනතාසප බි න සිකන තාටස
ජීසතවි හිකි සෛාජ ක් ගාඩනිගීම් පුෆස ෛහසට ඉපුකිරීම් දී ජාතින අතට
සෛඟි සහ සචහිඳි ාස ගාඩනිගීෛප කළ හිකි සිෛ කාේ ක්ෛ ඉපුකටන වස
ජනාධිපතිතාෛා අසරාටය කළ .
පාදුජන අපක්ෂාසන ඉපුකටමින, සාෛකාමී දශ ක් සහ තිටසට සචසේරන ක්
ගාඩනිගීම් අටෛුණින 2015 ජනසාසේ 08 සනදා ෛටප හිප දසක්ෂ කප අධික
ජනතාසග ඡනද න ජනාධිපති රුට ප පත ජනාධිපති ගරු මෛතරීපාස සිසේසන
ෛිතිතාෛා, සි රට ප පතස අදප සි් සසටක් සපිේ.
ඒ නිමිතතන ජනපතිප ආශීේසාද පළ කටමින ආගමික සතාසත සථාන රැසක දී
පිසිතසුයු අතට, සේස ටාතරික පසේතරාය රේෛ දශන ක් ේ (07) රැ පහනසන තාරු
ජනාධිපති කාේ ාස දී පිසිතවිණි. අද උදෑසන ෛහා සචඝටතන විෂ හි හීස
දානෛ පුයය කේෛ ක් සිදු කසේණි.
ම් අතට අද උදෑසන ජනාධිපතිතෛ
ා ා විසින සි කප ත
ු ා ආටම්ි කටනු සිවු් ශ්රී
සචකා නිදහස පක්ෂ නිේෛාතූ දිසචගත අගරාෛාතය එස.ඩබ්.ආේ.ඩී. වණ්ඩාටනා ක
ශ්රීෛතායනග පිළිරුසප පුෂප පහාට දක්සමිනි. දිසචගත අගරාෛාතය එස.ඩබ්.ආේ.ඩී.
වණ්ඩාටනා ක ශ්රීෛතායනග 120 සිනි ඡනෛ දින සිෛරුෛ නිමිතතන ගාලු ෛුසදාට
පිහිටි වණ්ඩාටනා ක පිළිරුස අිි ස පිසති උතසස ප එක්සූ ජනාධිපතිතාෛා පිළිරුසප
ෛස කළඹක් තිනපත කට පුෂප පහාට දික්වී .
“මෛතරී පාසන ක් – තිටසට ුග ක්” ආේදක හා සචසකූතික පුනරුද , පස අසුරුදු
පිවිසුෛ සනිපුහන කටමින ෛාටගහකනද – කෆගඟ සයාපූති න පසන පිටණි
සගගස නගට සනුසප ඉදිකළ සගගස නස හසේත නගට ජනතා අ ිති ප පසටාදීම්
අසසථාසප ඉන අනතාරුස ජනාධිපතිතාෛා එක් වි .
ෛාටගහකනද ජසාශ ප සම්වනර අනක් ෛහා ජසාශ
ජනාධිපතිතාෛා අතින ජනතා අ ිති ප පසටාදීෛ සිදු වි .

සන කෆගඟ ජසාශ

ද අද

නවීන පහසුකමිසසින සෛනවිත අචග සම්පූේය නස සගගස නගට එෛ ජනතාසප හිමි
සූ ජනාධිපති ගරු මෛතරීපාස සිසේසන ෛිතිතාෛා ටජ ටප ජනතාස සනුසන දුපු
සිහින ක් ඉපුකටමින දශක හතටකප පසු ෛටප ඉදිකළ විශාසතෛ වහුකාේ
සයාපූති සූ ෛාටගහකනද- කෆගඟ ෛහා ජසාශ සයාපූති තසත අතාරු පරතිලස ක්
සසිනි.
ෛාටගහකනද – කෆගඟ සයාපූති න අසතින සන පසුස 3000 කග සසා අසශයතා
සපුටාසමින කෆගඟ ජසාශ ප පසන සගගස නගට සනුසප කෆගඟ ජසාශ ප
නුදුරු ස නස සගගස නගට ඉදිකට තිබ්. අනාගත අසශයතාස න සසකා වසමින හා
නස නාගසේක සචකසප සන, උදයාන නගට සචකසප ප අනුස ෛෛ නගට සිසසුම්
කට තිවන අතට, ෛුෆ ආ ජන රුපි ස මිසි න 4500 කි.
සගගස නස නගට ටාජය ආ තන 26ක් සඳහා ගාඩනිගිසි ඉදිකට තිවන අතට
ෛහජන සසා සප න එෛ ආ තන සි සස එකිනකප පහසුසන සම්වනර වි හිකි
ආකාට ප සිසසුම් කට තිබීෛ විශෂතස කි. ඒ අනුස ඉදිකරුයු සගගස නස පරදශී
ට හස ජනතා අ ිති ප පසටාදීෛ සහ පසසගෛ ෛරය ෛහා විදයාස පසේපාසන
ගාඩනිගිසස සිසු අ ිති ප පසටාදීෛ ජනාධිපතිතාෛා අතින සිදු කසේණි.

එෛනෛ නස නගට ඉදිකළ නස පරදශී සකම් කාේ ාස , පාසිසි , ්රිඩාචගන ,
සළඳපාළ, වස නිසතාම්පාළ, ගාවි ජන සසා ෛරයසථාන , තිපිස කනත රුස,
සෞඛ්ය ෛරයසථාන, ෛහා ෛාේග පදරති ඇතාෆ ටාජය සසා හා පරජා ටිතස පහසුකම්
ජනතා අ ිති ප පසටාදීෛ ෛිති ඇෛතිසරුන
අතින අද සිදු කසේණි.
ෛිති ඇෛතිසරු රැසක් එෛ අසසථාසනප එක්ස සිටි හ.
ෛෛ සි ලු සචසේරන කප ුතා ජනාධිපති ගරු මෛතරීපාස සිසේසන ෛිතිතාෛා ජනාධිපති
රට ප පතස සි් සසටක් සපිටන අද දින ජනගත කටන සදද, ජනතා හිත සුස
පිණිස ජනාධිපති ගරු මෛතරීපාස සිසේසන ෛිතිතාෛා සි් සසටක් පුටා ගන ගි
සචසේරන සිඩපිළිසළ තසත ෛහඟා පරතිසාි න සසිනි.
නස සගගස නගට ජනතා අ ත
ි ි ප පත කිරීම් උතසස
මෛතරප
ී ාස සිසේසන ෛිතිතෛ
ා ා සිදුකළ කතාස. 2019-01-08

අෛතා ජනාධිපති ගරු

අප ටේ ජාතික ආේදක පරවස, පුෆසෛ වස්ග සූ ගාවි ජනතාස ග ආේදක
නඟාසිපුසමින, එ ින ජාතික ආේදක ප  ර ජස ක් සප න ෛාටගහකනද කෆ ගඟ
සයාපාට එක් සිදගත පි සටක් තවන දිනක ම් ආදටය  ජනතාස හෛුවීෛප සිබීෛ
ගින ෛා ඉතාෛත සතාපු සනසා.
අද ජනසාසේ 08 සනිදා. 2015 ජනසාසේ 08 ම් ටේ ජනතාස ෛා කටහි විශසාස
තවසා, ටේ නා ක ා සග ෛ පරරාන ෛහජන සසක ා විදි ප ෛාස පත කටගන
අදප සසට හතටක් සම්පූේය සනසා. ම් අසුරුදු හතට තාළ ම් ටේ ජනතාස ග
පරජාතනතරසාද තහසුරු කටනන, නිදහස ශක්තිෛත කටනන, බි න සිකන තාටස
ජීසත සන සෛාජ ක් ගාඩනඟනන, නිදහස ෛාරය ක්, සසාධීන අධිකටය ක්,
අපක්ෂපාති ටාජය සස ක් ගාඩනිඟීෛ සඳහා පුෆස පි සට ටාශි ක් අටගන ජාතික
ආේදක ශක්තිෛත කිරීෛප ගත සිදගත පි සට ටාශි ක් තිවනසා.
ගවී ගි සි් සසටක කාස තාළ ටේ ජනතාස වසාපාටාතතා සූ අටෛුයු ඉෂප කට
ගනන අපි සාකා කිප කිරීෛක් කට තිවනසා. එහි පරතිලස ටාශි ක් තිවනසා. එහි
වාහ සාේථකිාස න තිවනසා. ඒසගෛ අසාේථකිාස න ද තිවනසා. ජ
ෛනෛ පටාජ ද තිවනසා. සිව ජ ගරහය පිළිවඳස කතා කටනසා සගෛ සවා ඇති
පටාජ න පටාජ
කට ඒසා ින ජ ගරහය
කටනන ඉදිසේ කාසසීෛාස තාළ ෛෛ
තෛුනනානසසා සනුසන කිපසනස ි කි න එක ම් අසසථා් සහතික කටනසා. ඒ
සිව ජ ගින ෛා දිගප කතා කටනන නිහි. හපාසන දශපාසන සචකසප ෛසික
පදනෛ සස සිසකූ ටාජය
සහ ටාජය
ානතරය
දූෂය , සචාාස, නාසති ,
හාටකෛ පටාජ කිරීම්දී අපි පටාජ සසා තිවනසා. ෛෛ එ ි කි්් පටාජ සූ
ද ජ ගනන අපි සි ලුදනාෛ නිසත අධිෂඨානශීසිස එකතාසෛු කි සා. සි් සසටක
අතදිකීම් විෛසත දි, ම් ටප ගාඩනඟනන, ම් ටේ ජාතික ආදා ෛ ශක්තිෛත
කටනන, ජනතාසප සුඛිත ෛුදිත ආේදක ක් සෛඟ පරවුදර සෛාජ ක් ගාඩනඟනන ම්
ටේ අපප තිවන වටපතළෛ අිි ග දූෂය හාටකෛ නාසති සහ සචාාස ි.
දශපාසනඥ න ග සිප පහළප ගසා ගි ම් ෛහා ජාතික සයසන ම් ටටින තාටන
කටනන අපි සි ලුදනා අතසිස විඳ ගනන ඕනෑ. ෛා ේප සඩා ඒ ගින කතා කටනන
නිහි.

අද සගගස සචකා් පරථෛ හසේත නගට විසූත කළා. ෛා දනනා විදි ප පට ටජ
දසසින පසු අචගසම්පූේය නගට ක් එකප ඉදි කට ජනතාසප ිාට කළ ඓතිහාසික
සගගස හසේත නගට ජනතාසප ිාට කටසා අද අපි සතාපු සනසා. අප ටේ
ඉතිහාස ගින ම් සුෆ අසව ර ක් අපප තිවනසා. 1948 නිදහසින පසු ඩී. එස
සනාන ක ෛිතිතාෛා දි ුයු ගාවි ජනපද, සචසේරන  ජනා ක්රෛ ගාඩනිචවීෛප
පටෛුයු ගත වස අපි දනනසා.
ෛග පි ාත ඒ ගාවිජනපද සයාපාට ගාවි ක් වස ඔව දනනසා. පටාක්රෛ සෛු්ර
දි කඳන ප ෂය සූ නිසසන කතසතා ා ක ආේදක න ප ෂය සු ගාවි
දරුසක් ෛෛ. කිතත, උදිසස, හටකවාන, හාඳප පුරුදු කනක් ෛෛ. ඒ නිසා ෛග
ජීවිත හිඩ ගිසුණ් කූෂි ආේදක ක් එක්ක. සාසේ ශිෂපාාාට ක් එක්ක, ම් ෛහා
සෛාජ වස්ගත සෛග. ෛහසිසි ගින කි න විප ෛහසිසි ෛහා සිසිසම් අපි ම්
අසසන කටමින සිටිනන අසසන ෛහා  ර සයාපූති ි. කාතෛස, වික්ප සේ ා,
ටනපිේ, ෛාදුරුඔ , එ ආටම්ි කිරීෛප පට පාසගාසස හිටසුෛ සිප පචාෛහා
ජසාශ සස ෛහා සයාපූති ටාශි ක් අසසන කටසා ෛහසිසි ෛහ සිසිසම් අසසන
සයාපූති ි ෛාටගහකනද කෆගඟ.
එදා ෛදා තාට කාස තාළ ෛහා ශිෂපාාාට ක් සහ නස ෛහසිසි ගාවි සචසකූති ක්
සෛග ටේ ජාතික ආේදක ශක්තිෛත කටනන  ර කිපකිරීෛක් කළ ඉචජිනරුසන,
කම්කරුසන, නිසරාරීන වාහාදනක් සිටි ා. සචකා් පළෛුසිනි ෛහසිසි ඇෛති
සී.පී.ද සිසසා ෛිතිතාෛා, මෛතරීපාස සනානා ක, ගාමිණි දිසානා ක, ගාමිණි අතාක ටස
ඔසුන කිසිවිපකත ෛප අෛතක කළ නාහිකි ි. සී.පී ද සිසසා ෛිතිතාෛා හිරුයුවිප අන
සි සසනෛ ෛා ඉතා ළගින ඇසුරු කට තිවනසා. සී.පී ද සිසසා ෛිතිතාෛා ෛා ඇසුරු
කට නිහි. පාසස ශිෂය ක් විදි ප, තරුය ක් විදි ප, ගම් පටශන ඉදිසේපත කටනන
ඒ කාස ත පතසම් සි ාගන සී.පී ද සිසසා ෛිතිතාෛා හෛුසසා තිවනසා.
එදා ෛදා කාස තාළ සචකා් පරෛුඛ්තෛ වහුකාේ  ජනා ක්රෛ විදි ප ජාතික
ආේදක ගාඩනිගීම් සයාපූති ටපප ඉෛහත සූ ලසදා ී සූ පරතිලස ටාශි ක් සවා දී
තිවනසා. සි දිනුෛ, වහුශරිතිාස , ජාති අනනයතාස සඳහා පූජාකළ ම් ටේ
කීේතිෛත විශිෂප ඉචජිනරුසට ක් සූ, ෛහසිසි සයාපාට ප ෛහා ශක්ති ක් සූ ආාාේ
ඒ.එන.එස කාසසිචහ ෛහතා ෛා ෛහිදී විශෂ න සිහිකළ ුතා ි. 90 දශක අග
ිාග ෛාටගහකනද කෆගඟ ෛහා සනානතට ප නි ජය ඇෛතිසට ක් විදි ප
ෛාස එක්කගන ඇවිත, ෛහා ගස කඳුසස ෛාස එක්කගන ගිහින ජසාශ ෛතින ි,
උෛඟ ෛතින ි ආදි සශ න ෛප පනසපු ආාාේ
කාසසිචහ නග නමින ෛා
ෛාටගහකනද ජසාශ නම් කළ ඔහු සග ෛ ම් ටේ ෛුෆෛහත තාක්ෂණික සස
සිටින අසචක, ටප සනුසන කිපසන සි ලු ඉචජිනරුසරුනප ගරු කිරීෛ සඳහා.
අපි අද උද ම් සිේ පපනගතතා. ෛෛ ආටාරනා කළා ආණ්ඩු් ෛිතිඇෛතිසරුනප.
ෛිති ඇෛතිසරුන ටාශි ක් ආසා ම් සිේප. අද පාේසිම්නතා දසසක්. ඒ නිසා ඒ
සි ලු දනාෛ ඒ කප ුතා අසසන කටසා පාේසිම්නතාසප සහිාගීසනන ගි ා. ඒ සි ලු
දනාප ෛෛ ෛග සතාති පළකටනසා ෛෛ අසසථාසප පිමිය, විසූත කිරීම් කටසා
ෛපත ජනතාසපත සවාදුන සහ
පිළිවඳස. ඉසේතිලුය ෛහ පාළාස තත කළ,
ඉසේතිලුය සිත සිනසා සිසිස කළ කෆඟග ෛාටගහකනද ෛහා ජසාශ අපි ජනතා
අ ිති ප පතකළා. 2016-07-25 සනදා අපි කෆගඟ නිරන සසතා තිනපත කටසා ්සස
ඉදිකටන තින ්සස සිඩ කප ුතා අසසන කළා. කෆගඟ හටසකාප ඉදිසූ ම් ෛහා
ජසාශ රාසේතාස ඔව දනනසා අක්කට අඩි දසක්ෂ ක්. අපි දිනප ජස නිකාත කට
තිවන ෛාටගහකනද ජසාශ
අක්කට අඩි හාටසක්ෂ හිපදහසක් රාසේතාස ක්

තිවනසා. සචකා් විශාසතෛ ජසාශ සනානා ක සෛු්ර , දසිනි ජසාශ
කෆඟග ෛාටගහකනද වස ඔව සෑෛ කනක්ෛ දනනසා.

ම්

විශෂ න ෛෛ සඳහන කටනනප ඕනෑ ෛෛ සයාපූති පිළිවඳස කතා කටන විප
සගගස හසේත නගට ප විතටක් අපි රුපි ස ක ටි 215කප සිඩි පරෛාය ක් වි දම් කට
තිවනසා. අලුත ගාඩනිගිසි 112 ක් හදසා ති නසා. ම් පරදශ ෛාේග පදරති
හදනන ක ටි 955කප සිඩි න සි කටසා ති නසා. පානී ජස  ජනා ක්රෛ
සදහා ආ ජන ක ටි 450කප සිඩි ි. ම් ෛාටගහකනද කෆගඟ ෛහා ජසාශ
සයාපූති
පත ඉහළ ඇළහිට, මිනිප ෛහ ඇළ, ස ඹ ෛහ ඇළ ම් සනවිප සිඩ
කටගන නසා. ම් සි සස සඳහා ෛුෆ ආ ජන වි දෛ රුපි ස ක ටි 26000 ි.
ෛසිනි  ර ආ ජන ක් සචකා් කිසිෛ සචසේරන සිඩසපහනකප ආ ජන ක
කට නිහි. ම් තෛ ි සචකා් විශාසතෛ ආ ජන ටේ ජාතික සචසේරන සඳහා.
ම් තාළ පරරාන සහ න අපි වසාපාටාතතා සනන ම් ජීසතසන සගගස පර දශ
ජනතාසප සගෛ පළාත පහක ජීසතසන ජනතාසග ආේදක ශක්තිෛත කටමින සුඛිත
ෛුදිත අනාගත ක් ඔසුනප සවාදීෛ ි. දුගී ිාස න පළන ම් ටේ දුපපතානග දුක්
කදුෆ පිස දෛනනප දුපපතකෛ අප විසින ජ ගත ුතා පරවසතෛ අිි ග වස ඔව
දනනසා. දුගී ිාස න නිදහස සනනප නම් සචකා් දූෂය , සචාාස, නාසති
නිසති
ුතා ි. ආේදක සචසේරන ඇතිවි
ුතා ි. ආදා ම් සේරන වි
ුතා ි.
කූෂිකේෛ ෛනෛ කාේමික ක්ෂතර නිෂපාදන සේරන වි
ුතා ි. ්ගසත වි
ුතා ි. ටේ උගතාන, වුදධිෛතාන සිඩි සෛාජ ක් බිහිවි
ුතා ි. ජාති අනාගත
සඳහා උගතානගන පසේපූේය සූ ජාති ක් බිහිවි
ුතා ි. ඒ සඳහා ි අපි ම් සි සස
කිප කටනන. ෛෛ ම් උතසස ප එනවිප ම් පාසස පුචචි දරුස ෛඟ ළඟප ඇවිත
ෛාස අසසගතතා. ෛෛ ඇහුසා දරුසන ඇ ි ෛානසදා ඔ ාසප අඩුපාඩු , අපි අද හාඳ
පාසසක් විසූත කළා නද කි සා. දරුස කි්සා පාසස විසූත කළා තෛ ි ඒ සුයාප
අපිප ඩස පුපු නිහි කි සා. අපිප පසේගනක නිහි ි කි්සා. ක්රීඩා උපකටය නිහි ි
කි්සා.
දෛ්පි නි ඩස පුපු නම් ඉක්ෛනින දනන විහි. හදසා දනන ඕනෑ. ෛෛ ගි සති
පනඩේ එකක් අතසන කළා ජනාධිපති සකම් කාේ ාස න ඩස පුපු හදසා පාසස
සසප දනන. පළාත සිා් හ අරයාපන අෛාතයාචශ
තිවනසා නම් ෛෛ
ඉක්ෛනින එසනසා. නෛුත ෛප කි නන විහි එහි තතතස කාෛක්ද කි සා. ෛාස
කිහිප ක් පසුවී හ ෛෛ ඩස පුපු ටික එසනසා සගෛ ඉදිසේ සති ක් දකක් ඇතාළත
ඒ දරුස ඉසසපු සි ලු ද ම් පාසසප එසනසා කි න එක ෛෛ සදහන කිරීෛප
කිෛති ි.
අපි ම් හසේත නගට ගාඩ නගනන කටනන ටේ අනාගත ගාඩ නගනන ි. ඒ
නිසා හප දසස හාඳ දසසක් කටනන, ම් ටේ දරුසනග සිහින සිවෑ කටනන අපි
සි ලු දනා කිපවි
ුතා සනසා. අපි ම් ජස දීසා සිනසනසා සගෛ ෛෛ
පිහිදිසිස කි නනප ඕනෑ සිවෑ සසෛ සිනසනන පුෆසන සනන උතාේ
ජනතාසගත ජස පරශන විසඳපු දසසප ි කි න එක. ෛාස හත අපකප පට ෛුසති් ,
කිළිනාච්චි, ෛනනාටම්, ස්නි ා පරදශසසප ගි සසා් ඒ පරදශසස ජස පරශන
උගරසසා තිවුනා නි ඟ ක් එක්ක. ඒ පරදශසස ජනතාස සති කප සිට ක් සාකා
ට්රික්පේසස නිගසා නානන නසා.
ගම්සස වානන සතාට නිහි අලුතින සතාට ෛුදසාසිසා හිදිසා ජස සම්පත ෛණ්ඩස සත
ෛහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකසරුනගනසත කිසිදු නිරීක්ෂය ක් පරීක්ෂය ක් නාෛිතිස

ඔසුන ෛහා සාකා විටස සසප සි් සසින ජසාශ සසින ගම් සසප ගනසසා සතාට
විකායනසා. සතාට ව තස ක් රුපි ස දකත දහ ත අතට මිළප අසවි කටනසා.
එක් පිතතකින පානී ජස හිඟ න, අනක් පිතතන කූෂි කාේමික නිෂපාදන ප
අසශය ජස නිතිකමින ඔසුන දුගීිාස අනත සිටිනන. ඒ නිසා ෛෛ ජනාධිපති
රුට ප පත සසා සසට 4 ක් සම්පූේය සන ්සා් නස සසටකප පර්ශ සන
්සා් ෛෛ පිහිදිසස කි නනප ඕන නිදහස, පරජාතනතරසාද , ආේදක සෛූදධි
සගෛ ජනතාසප බි න සිකන තාටස ජීසත වීම් පුෆස සෛාජ ෛහසට
ඉපුකිරීම්දී ජාතීන අතට සෛඟි සචහිදි ාස ඇති කටනනප කළ හිකි සි ලු කිපකිරීම්
අපි කටනස ි කි න එක. ඒ සනුසන දශපාසන පක්ෂ පාප අෛතක කටසා ටප
ගාඩනගනන සි ලු දනා එකප එකතා වි
ුතා ි. පක්ෂ පාප සසින වදිසා හප
දසස කාහාෛද වස ප එනන කි න නයා පතර නෛ ි අසශය සනන එක් එක්
පුදගස ිනග නයා පතර නෛ ි අසශය සනන ටේ දුගීිාස , ටේ ආේදක ,
වින ගරුක සෛාජ ක්, අරයාතමික සචසේරන පුෆස කටගත සෛාජ ක් ගාඩනගන
නයා පතර තාළ අසශය සනන. ඒ සඳහා සෑෛ කනක්ෛ අසචකස කිපවීෛන
අධිෂඨානශිසීස එකප එකතා වි
ුතා ි.
දශපාසන පක්ෂ දූෂිත සසා, දශපාසන සිටින වාහ නා ක ින දුෂිත සසා,
දශපාසන ප අලුතින පර්ශ සන පරාදශී ි සිා් ෛනතරීසට ා දුෂිත සසා. ටප
ගාඩනගනන තිවන ඒ අිි ග අපි තරුම් ගත ුතා ි. ජනතාසප සිවන සටෛ
තාළ ජනතාස තීනදු තීටය ගිනීම්දී පිහිදිසිස ටපප අසශය සනන ටප ගාඩනගනන,
ටපප ආදේ කටන, පුදගසික නයා පතර පසක තිව, දශපාසන පක්ෂ සස වස
පිළිවඳ නයා පසක තිව අසචකස කිපවීෛන සිඩ කටන, දශපාසඥ ින පිසේසක්
වස සිහි තවා ගත ුතා . ඒ නිසා අපිප තිවන සම්පර දා න සිසේත විසේත හපත ද
හාඳ ද අපි ශක්තිෛත කළ ුතා ි, ආටක්ෂා කළ ුතා ි සග ෛ ම් නස තාක්ෂය ත
සෛග හප දසස බිහිසන උගත තරුය පටපුටප විශෂ නෛ හපත අනාග ත
සෛග
හපත ටපක් ගාඩනගනන අපි අලුතින හිතනනප ඕන, අලුතින සිසසුම්
කටනනප ඕන, අලුතන ගෛනක් නනප ඕන. අලුතන සිතසා, අලුතන සිසසුම් කටසා,
අලුතින ගෛනක් නන සවපු නස සේෂ ම් ටේ සෛසත ජනතාස අප සෛඟ එක්ස
අතසිස විදගෛු ි කි න ගෞටසනී ආ ාාන ෛහසිසි සචසේරන සයාපාට සගෛ
ටේ පුෆස ජාතික ආේදක ක් සඳහා සිව විශිෂප ජ ගරහය ක උතාම් ලස ිූක්ති
විඳිනනා ස එ ින සඩාත ලසදා ි තතස ත සවාගනන ම් සයාපූති ඉතිසේ සි් 2400
සහ ෛහා  ර ඇළසස තාන කප ුතා සම්පූේය කටගත ුතා ි.
අද කෆගඟ ජනතා අ ිති ප පත කටපු ්සා් ෛච ඉචජිනරු ෛහතත ගන ඇහුසා
ජසාශ පිසේසා ති න ජස රාසේතාස පරෛාය කාච්ාට ද කි සා එතාෛා කි්සා
දින පිසේසා ති නන 27% කි සා. ෛෛ දසාශිේසාද සගෛ තරුසන සටණින
පරාේථනා කටනසා ඉදිසේ ෛාස කිහිප තාළ ෛාටගහකනද ජසාශ සෛ පිපාට ගසනනප
කෆගඟ ජසාශ ජස එක් රැස වී, සසිාසරේෛ ආශිේසාද සවා, ම් ටේ දුගී
දුපපතකෛ තානී කටනන නිති කටනන හපත සෛූදධිෛත ආේදක ක් ගාඩනගනන
දුපපතානග කදුෆ පිසදානන සෑෛ කනකාපෛ හපත ආේදක ක් ඇතිකටනන ඒ
ආශිේසාද අපිප සිවනන කි සා.
අද ම් කප ුතා සසප සහිාගී වී උද සිප අපිප ආශිේසාද කළ සනදනී පූජනී ෛහා
සචඝටතන , අනකාත සි ලුෛ පූජකතාෛනසා සි ලු ෛිති ඇෛතිසරු සි ලු ටාජය
නිසරාසේන ගම්සාසී සි ලු දනා පිමිණි ඔව සිෛ අනුගහ
ර
සහ ග සහිාගීතස
සහ කිපවිම් කළ සි ලු දනාපෛ ටජ සනුසනුත පෞදගසිකසත ෛග ගෞටසනී

සතූති පුද කටමින සිවු 2019 සේෂ සඩාත සාසනාසනත සුවසාදී සේෂ ක් සස ටේ
අනාගත ඉදිසේ ප නනප අප සි සස එක් සෛු ි කි න ගෞටසනී ආ ාාන
කටමින ඔවන සෛුගනනසා.
සතූති ි.
අනුගහ
ර
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