ශ්රී කා

– පිකප
ි ීනර ජ්යන ක ක හුුතිි

ෙරට අිරආර්ථි තළඳසබඳි කළිපණගැන්වීුටආර්ථි  තුනස
් ක
ි කක්
ආරක්ෂ , සාච ර , ූෂි ර්මි  සහ අධ්ය පනි  සහක ගීි තක ළහළ නාත  ගැනීන නත
අතබ ධ්ි ගිවිසුන 05 ටෙඅි්සන්ිැේ
ශ්රී කා ත සහ පිකිපීනක අිර ආර්ථි  සහ තළඳ සබඳි  නත  ක්ෂිර ඔස්ස් කළි පණ
ගැන්වීු සඳහ  ආර්ථි  තුන්සිකකක් පිහිටුත  ගැනීු පිළිබඳ ෙරේ ර ජ්ය න ක කන්ග්
අතධ් නකක ුුතකි
පිකිපීනක් සිව්ෙිනර ජ්යසාච රක නිරිජ්න ිපපිි ගු මුිීරප කසිිසස්නුැිිිමු සහ
පිකිපීන ජ්න ිපපිි ර ඩ්ිසග  ඩිකුටර්ේ (Rodri go Dut ert e) ුැිිිමු  අිර නික හුුත අෙ (16)
පස්තුව්සිදුතූ අිරඑහිෙීනපිළිබෙර ජ්යන ක කන්ග්අතධ් නකක ුු ිසි
එරටජ්න ිපපිිුන්ෙිරකතනුක න්කන්ග්පැකස් (Mal acanang Pal ace) තිඅෙ පස්තුව්ගික
ජ්න ිපපිි ගු මුිීරප ක සිිසස්න ුැිිිමු  පිකිපීන ජ්න ිපපිි ර ඩ්ිසග  ඩිකුටර්ේ
ුැිිිමු විසින්ළි උණුසුනකසපිළිගනුකැබීක
හුුෙ  උි්ිු ච ර පිළිගන්තමින් අභිු නති් අකුිසන් ුු පිළිගැනීු සිදු තූ අිර මඩ  ෙු
ෙැිසකන් ෙ ශ්රී කා  සහ පිකිපීන ජ් ි  ධ්ජ් කළතමින් ඊට එක්ත සිටිකහ  එුන්ු
සාස් ූිි ාගරැසකින්ෙුුඅතස්ථ ත තර්ණති්වික
ර ජ්යන ක ෙපළඅිරසුහෙ ි  බහකින් අනිමුතෙරටඅිර ේවිප ර්ශ්්වි ස
ආරනභවික

ච්ඡ 

ශ්රී කා ත සහ පිකිපීනක අිර 58 තසර  ර ජ්ය ි න්ිිර  සබඳි  ිමළ ශ්රී කා 
ජ්න ිපපිිතරක මට පිකීපීන ර ජ්ය සාච රකක් සඳහ  ආර ධ්න  හිමි තූ පළුු අතස්ථ ත
සනිටුහන් රමින් ජ්න ිපපිි ගු මුිීරප ක සිිසස්න ුැිිිමු ුු සාච රකට එක් තකි 
ිු  ති සිදු ළ ුු ගෞරතනීක ආර ධ්නක පිළිබඳ ුහිෙී ජ්න ිපපිිිමු  පිකිපීන
ජ්න ිපපිිිමු  ති සික ස්ිූිික පිිසනැු අිර පිකිපීන ජ්න ිපපිිිමු  කික  සිටික් ෙරට
අිර ර ජ්ය ි න්ිිර  සබඳි තක ඓිිහ සි
අතස්ථ තක් ජ්න ිපපිි මුිීරප ක සිිසස්න
ුැිිිමු ග්ුුසාච රකි්සුග සනිටුහන්තනුඇිිබතකි
ෙරටටුපරිික භකැබනඅකුිසන් ෙරටඅිරසබඳි ශ්ක්ිිුි් රගැනීුපිළිබඳුහිෙී
න ක කන්පුෆක්කසස ච්ඡ  ළඅිරඑු ටකුිමශ්ක්ිිුි්තළෙිිසකටපති්ත ගනක ු
සඳහ  පිකිපීන ි න පිි ර්ක කකක්  ළඹ නගරක් ස්ථ පිි කිරීුට ෙ අතධ් නක ක ුු
වික
ෙරටඅිරආර්ථි සහතළඳ ටකුිමළහළනාත ගැනීු තනුතන්ආර්ථි  තුන්සිකකක්
පිහිටුත ගැනීුපිළිබඳතෙර ජ්යන ක ක ස ච්ඡ  ළහ
එුන්ු ෙරට අිර ූෂි ර්මි   ක්ෂි
ර ක් සහක ගිි තක ළහළ නාත  ගැනීු පිළිබඳ
විශ්්ෂ අතධ් නකක් ක ුු  ුණු අිර, ූෂි ර්මි ි ක්ෂි  පුහණ
ු ු ටකුිත
ම කෙී ශ්රී
කා තටඅතශ්යසහකකබ ෙීුටසෙ නනබත පිකිපීනජ්න ිපපිිතරක සඳහන් ළ්ක
ෙරට අිර අධ්ය පන සහ සාච ර   ක්ෂිරක් සබඳි  ළහළ නාත  ගැනීන තැෙගි් ුි්,
ආපෙ  ළුන රණ ටකුිමතකෙී ෙ සහක ගකන් ටකුිම කිරීු පිළිබඳති් ස ච්ඡ 
 ිසි

ෙරට අිර ගමතන්ගුන් ස්ත  තැඩිෙිකුණු ර ගැනීු පිළිබඳත ෙ ර ජ්ය න ක කන්ග්
අතධ් නකක ුු තූ අිරඒපිළිබඳස ක බැකීුටකබනු ර්ිම ු සක් ෙී පිකිපීනනික ජිි
ණ්ඩ කුක්ශ්රී කා තටඑතනබතපිකිපීන ජ්න ිපපිිිමු සඳහන් ළ්ක
ුහිෙී අෙහස් ෙැක්තූ ජ්න ිපපිි ගු මුිීරප ක සිිසස්න ුැිිිමු  සඳහන් ළ් ිිරසර
සාතර්ධ්න ළකක්  සපුර  ගැනීුට ශ්රී කා ත ැප ත සිටින බති්, ඒ සඳහ  පුෆක්
තැඩපිළිතළක්නතනවිටකිරක තටනාත ඇිි අිර එහි ෙී ෙරටටසහක ගකන් ටකුිම
කිරීනහැකික තපතිිනබතකි
එුන් ු ුි්ද්රතය ජ් ත රු සහ අපර ධ් ුැඩකීු තනුතන්
ැපවීන තැෙගි් ු
න ක කන්ග් ස ච්ඡ තට බඳුන් තූ අිර, ුි්ද්රතය ජ් ත රුට එරහිත පිකීපන ජ්න ිපපිි
ර ඩ්ිසග ඩිකුටර්ේුැිිිමු ග් ැපවීුඅගක ළ ජ්න ිපපිි මුිීරප කසිිසස්නුැිිිමු 
ඒපිළිබඳජ් ියන්ිරක්ුඅතධ් නක ක ුුතිිබනබතෙකික සිටික්ක
ක පක් ුි්ද්රතය හුතු ුත නැතිීුට පිකිපීන ජ්න ිපපිිතරක  ගන කන තැඩපිළිතළ ෙ
අගක ළ ජ්න ිපපිිිමු  මිනිස් ජ් ත රු ුැඩකීු සහ ක පක් ආරක්ෂ  ටකුිමතකෙී
සහක ගකන් ටකුිමකිරීනතැෙගි් ු පන්ත දුන්න්ක
ක පක්රටතක්කසඑක්කවීඇිිසිකලුඅභික ගජ්කගැනීන ෙීස ුහි ත ටකුිමකිරීන
තැෙගි් ු පැහැෙිකි ළ ජ්න ිපපිිිමු  ුන අතබ ධ්කකින් කුිමත ශ්රී කා  – පිකිපීන
සබඳි  ෙරේු කහපි තනුතන් ළෙිිසක්ෙී තඩ ි් ශ්ක්ිිුි් ර ගැනීන තැෙගි් ු
අතධ් රණක ළ්ක
ුහිෙී අෙහස් ෙැක්තූ ජ්න ිපපිිිමු  තැඩිදුරටි් සඳහන් ළ් ෙරට අිර ර ජ්යි න්ිිර 
සබඳි ඇිි රගැනීුටි් පරපිකිපීනක් ජ් ිි වීරක ම තූ ආච ර්ක Jose Ri zal ුහි 19
තැනි ශ්ිතර්ෂක් ෙී ශ්රී කා ව් ිතරක් ු සාච රක ර ිිබන බති්, ළන් ෙරට අිර
අිීික්පටන්පැතිි මිිරි්තකුැනවින්පන්නුන රනබති්ක
ර ජ්ය න ක  හුුතන් අනිමුත ෙරට අිර නත අතබ ධ්ි
ිැබිි

ගිවිසුන 05 ට ෙ අි්සන්

ශ්රී කා ත සහ පිකිපීනක අිර ආර්ථි , සාච ර , ූෂි ර්ු සහ අධ්ය පන සහක ගීි තක
ළහළ නාත  ගැනීු පිළිබඳ අි්සන් ිැබුණු ුු නත අතබ ධ්ි  ගිවිසුන සඳහ  ශ්රී කා 
රජ්ක තනුතන් විේශ් ටකුිම අු ිය ිිකක් ු රපන ුහි  සහ පිකිපීනක් ශ්රී කා 
ි න පිිනිඅුිරණර ජ් ුහි්මික අි්සන්ිැබුත ක
නඅිරපිකිපීනජ් ිි වීරකන්ග්ස්ු ර කතිපුෂ්ප පහ ර ෙැක්වීුටෙඅෙපරතුව්
ජ්න ිපපිිිමු එක්වික
ුැනික  නුතර ඓිිහ සි  න ගිස  උෙය නක තන Ri zal park හි ස්ථ පිි ර ඇිි ස්ු ර ක
තිගිකජ්න ිපපිිිමු ුක් ළඹක්ිැන්පි් රඊටපුෂ්ප පහ රෙැක්වීක
පිකිපීනවිප්කතකටඋරදුන්ජ් ිි වීරකන්සිහිපි්කිරීු උෙස ුුස්ු ර කළෙි රිිේ

