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ජනාධිපති මාධ්ය ංශය   
 

9 වැනි පාර්ලිමේන්තුමේ මශගල සැසි  ංමතමින්  

ජනාධිපති ංතිගරු මගෝඨාභ  රාජපක්ෂ මැතිතුමා  කළ කතාව (2020-08-20) 

 
රු ථානාඹතුභනි 
රු අභැතිතුභනි 
රු විඳක්නාඹතුභනි 
රු ඇභතිරුනි, රු යාජය ඇභතිරුනි 
රු භන්ත් ී රුනි 

 

ථානාඹ ධයඹට අභිනයඹන්ත් යේරි ඳේ ව රු භහින්ත්ද ඹාඳා අයේර්ධන භැතිතුභාට  

භායේ සුඵඳැතුම් පිරිනභනා.එයරභ අද දින නියඹෝජය ථානාඹ ධයඹට යේරි ඳේ ව රු 

යංජිේ සිඹමරාපිටිඹ භැතිතුභාටේ, නියඹෝජය ාය බාඳති රු අංජන්ත් යාභනාදන්ත් 

භැතිතුභාටේ භායේ සුබාශංන පිරිනභමි.න ැනි ඳාර්ලියම්න්ත්තුට යේරි ඳේ ව සිඹලුභ රු 

භන්ත්ීරුන්ත් භභ සුඵ   යාර්ථනා යනා.  

අයෝ්තු 5 නදා ඳැැේවුයන්ත්, රංායේ ඳාර්ලියම්න්ත්තු භැතියණ ඉතිවායේ සුවියලේෂී 

යඳයළිඹක් සිදුව භැතියණඹක්. ්ථාය ආණ්ඩුක් පිහිටුවීභ වා 2/3  ඵරඹක් රඵා යදන 
යර අපි ජනතායන්ත් ඉල්රා සිටිඹා.   ඉතිවායේ ප්රථභ තාට, භානුඳාති ක්රභඹ ඹටයේ 
ඳේන රද භැතියණඹකින්ත් 2/3 ඓතිවාසි ජනයභක්  ශ්රී රංා යඳුදු ජන යඳයණ ණ වා 
එහි මිත්ර ණ්ාාඹම්රට රඵා  දුන්ත් යේලයප්රේමී ජ ජනතාට  භභ ණ ලින්ත්භ ්තති යනා. 
 
ර්ජන ඡන්ත්ද ඵරඹ අඳ ැභයදනා විසින්ත් රු ශ යුතු වා අඳ විසින්ත්  රැත 

යුතු,  ප්රජාතන්ත්ත්රාී  අිතතිඹක්.   නිා  යම් භැතියණයේී  තභ ටිනා ඡන්ත්දඹ බාවිතා  ශ 

සිඹලුභ ශ්රී රාංකි ඡන්ත්ද දාඹිතන්ත්ටේ භභ යම් අ්ථායේ ්තතිඹ පුද යනා.  
 
ඳසුගිඹ යර් යනුැම්ඵර් භායේ ඳැති ජනාධිඳතියණයේදි 69 රක්ඹට අධි 
ජනතාක් සුවියලේෂී ජනයභක් රඵාදුන්ත්යන්ත් භා ැන තැබ භවේ විල්ායඹන්ත්.   විල්ාඹ 
ා යනුයන ඵට භා දුන්ත් යඳුයයුන්ත්දු යභයතක් භා ක්රිඹායන්ත් ් පු ය තියඵනා. 
 
ජනාධිඳතියණයේ සිට ඳාර්ලියම්න්ත්තු භැතියණඹ දක්ා ව ාරඹ, අඳට ඉතාභේ 
අභියඹෝාේභ ාරඳරිච්යේදඹක් වුණා.  අඳ ඵාය ේයේ ාා ැටී තිබ ආර්ථිඹක්. 
ඳාර්ලියම්න්ත්තු තුශ ඵහුතයඹ යනුභැති නිා අඳට ැා යන්ත්නට සිදු වුයන්ත් සුළුතය ආණ්ඩුක් 
භ. මී ජට අභතය, අඳට යම් ාරඹ තුශ  ණ ළු යරෝඹභ අාඳණ ශ යුවිඩ්-

19  ංතඹටේ  ණ හුණ යදන්ත්නට සිදු වුණා. යුවිඩ්-19 යනඹ වණ යේ යරෝයේ ප්රඵර 
යටල් ඳා  අයණ යේී , එභ අභියඹෝඹට ාර්ථ ණ හුණ යදන්ත්නට අඳට පුළුන්ත් වුණා. 
ංත තේේඹක් ඳැතියඹාභ ැරැක්වීභට අඳ ටයුතු ශ ආායඹ වියේල යටර ඳා 
ප්රාදඹට රක් වුණා. 
 
යම් භා 9  ාර ඳයාඹ තුශ  විවිධ ඵාධ වණ යේ අඳ විසින්ත් යට ඳාරනඹ  ශ ආායඹ 
ැන යයේ ජනතා  ඳැවැී යභන්ත්  සිටින ඵ  ශ්රී රංා යඳුදුජන යඳයණ ණ රැබ අති විලාර 

ජනයයභන්ත්  ් පු වුණා.  
 
යේලඳාරන ං්ෘතියේ සිදුයමින්ත් ඳතින යන ජනතා අඹ යමින්ත් සිටිනා.  
 
ජනතා නියඹෝජිතඹන්ත් යර, ඵහුතය ජනතායේ අය ක්ාන්ත්ට  අපි වැභ විටභ රු 
යනා.  ජනතා ඳයභාධිඳතයඹ සුයකින්ත්නට පුළුන්ත් න්ත්යන්ත් එවිටිත.   
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අය  යයේ උේතරීතය ය්ථාට අනු භයේ ධුය ාරඹ තුශ යයේ  කීඹ ඵ ආයක්ා යන 

ඵටේ, බුේධ ලානඹ සුයක්ෂිත යුට, යඳෝණඹ යන ඵටේ භා යඳුයයුන්ත්දු වී තියඵනා. 
  අනු යාජය ඳාරනඹ වා උඳයද් රඵාැනීභට භභ ප්රධාන යඳයශේ යඵෞේධ භික්ෂුන්ත් 
වන්ත්යේරායන්ත් භන්ත්විත උඳයේල බාක් පිහිටුා තියඵනා.   යේභ, පුයාවිදයාේභ 

ටිනාභකින්ත් යුතු ්ථාන ආයක්ා කිරීභටේ, අය  යඵෞේධ උරුභඹන්ත් රැැනීභටේ භභ 
වියලේ ාර්ඹ ාධ ඵරාඹක් පිහිටුා තියඵනා. 
 
බුේධාභට ප්රණ ේඹ  තවවුරු යන අතයභ, යම් යයේ  ඕනෑභ පුයැසියඹකුට තභන්ත් ැභති 
ආභක් ඇදහීයම් නිදව ාාේ යවුඳින්ත්  සුයක්ෂිත වී ඇති ඵ ජනතාට යම් න විට 

ඳැවැදිලිිත.  
 
ඳායම්ඳරි උරුභඹන්ත්, ං්ෘතිඹ  වා අය භ ආයක්ා  කිරීභට යභන්ත්භ  ප්රාාං  රා  වා 
ග්රාමී ජඹ රා ල්ල්ඳ ආයක්ා යුට, ප්රර්ධනඹ කිරීභට  යජඹ  වියලේ අධානඹක් යඹුණ  යුට 
තියඵනා. 
 
2019 යර් සිදූ ව ඳා්කු ඉරිදා ත්ර්ත ප්රවායඹ නිා, අපි යජඹ බායන්ත්නා විට ජනතා අතය 
යයේ ආයක්ා පිළිඵ විල්ාඹ දැඩි යර බි ැටී තිබුනා. අය  යජයේ මූලි ප්රතිඳේතිඹ න 
යයේ ආයක්ා  තවවුරු යමින්ත් ආයක් ව බුේධි අංල ප්රතියුවත යුට ජනතා තුශ 
ඇතිවී තිබුන බිඹ නැති යුට යයේ ආයක්ා ඹළි සුයක්ෂිත යන්ත්නට අපි ටයුතු යුට 
තියඵනා.  ඕනෑභ පුයැසියඹකුට තභන්ත්යේ වා තභ ඳවුයල් ආයක්ා ැන බිඹ යනුවී 
නිදවයේ ජීේ විඹ වැකි ටපිටාක් අපි ඹළි රඵා ී  තියඵනා. 
 
භා යඳුයයුන්ත්දු ව ආායඹටභ,  ාභානය ජන ජීවිතඹට ඵාධාක් තිබුන ඳාතාර ක්රිඹාායම්, 
භේද්රය උදුය ැනි භාජ යනඹන්ත්යන්ත්  ජනතා රා  ැනීභ වා විධිභේ 
ැාපිළියශක් තිබීභේ ජනතා විල්ාඹ ඉවශ ඹාභට යවේතු වී තියඵනා. 
යම් නිා ගුණරු, විනඹරු, නීතිරු භාජඹක් යයේ යුානැයමින්ත් තියඵනා.  
 
යම් යයේ යේලඳාරන ං්ෘතියේ ඳැවැදිලි යනක් කිරීභට අඳ ටයුතු යමින්ත් සිටිනා. භා 
ජනාධිඳතියඹා ලයඹන්ත් ඳේ ව ඳසු යාජය ආඹතනරට ප්රධානීන්ත් ඳේකිරීභ වා එයතක් 

ඳැති ම් ප්රදාඹ  යන් යමින්ත්, විේේ භණ්ාරඹක් වයවා සුදුසුම් යුඹාඵරා ඳේවීම් 

සිදුයන විධිභේ  ඹාන්ත්ත්රණඹක් වඳුන්ත්ා දුන්ත්නා.  ඥාතීන්ත්, හිතතුන්ත්, මිත්රඹන්ත් වා අනුාමිිතන්ත් 
ඳේයනුයුට ෘේතිඹන්ත්, යාඹඹන්ත් අධයාඳනඥිතන්ත්යන්ත් භන්ත්විත ඳශපුරුදු 
ණ්ාාඹභක් ඳේ ශා.     ප්රතිඳේතිඹ ඉදිරිඹටභ යන ඹනා. 
 
  යේභ අපි නි්ඳාදන ආර්ථිඹක් යුානැගීභට ටයුතු ශා. වී යුවිඹන්ත්ට තභ නි්ඳාදන 
වා ඉවශ වති මිරක් රඵා දුන්ත්නා. අඳනඹන යබෝ ප්රති අඳනඹනඹ වා ආනඹනඹ 
කිරීභ නැැේවීභ යභන්ත්භ යභයට ා ශ වැකි තිබ යබෝ ආනඹනඹ කිරීභ ම්පූර්ණයඹන්ත්භ 
නැැේවීභ භගින්ත් යේශඹ යුවිඹා ආයක්ා කිරීභට අපි ටයුතු ශා. යුවිඹන්ත්ට අලය 
යඳුයවුය යනුමියල් රඵා දුන්ත්නා. යට පුයා අතවැය දභා තිබ ා ඉාම් ඹළි අ්ේදන්ත්නට 
ජනතා උනන්ත්දු ශා.  යම් සිඹල්ර වයවා අපි යම් යයේ ෘෂිර්භාන්ත්තඹට  න ඳණක් 
රඵාදුන්ත්නා. 
 
අපි ඵරඹට ආාට ඳසු යේශඹ යාඹඹා අයණ ු  යනිමින්ත් ඵදු වන රඵාී භට ටයුතු 
ශා.  යාඳාය දිරිභේ කිරීභ වා යඳුලී අනුඳාත අඩු ශා. යේශඹ යාඳාරිඹන්ත් වා 
ර්භාන්ත්තරුන්ත්  ආයක්ා කිරීභ වා තයඟාරී  ආනඹනඹන්ත් සීභා ශා. 
 
යම් භැතියණයේී  ජනතා දැඩි උයදයෝඹකින්ත් අඳට වාඹ රඵා දුන්ත්යන්ත් යම් ආායඹට අපි 
ම්ඵන්ත්ධයඹන්ත් ්වුන්ත් තුශ යුානැගී ඇති විල්ාඹ නිා ඵ ඳැවැදිලිිත.  අපි   විල්ාඹ 

තවවුරුන ආායඹට දිටභ ජනතාට යේඹ යනා.      
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ජනතා දුන්ත් ජන  යභ නිැයදි අර්ථථනඹ යැනීභේ යභහිී  ැදේ යනා.  භා 

යයයහිේ, අභැති තුභා ඇතුළු අභිනයඹන්ත් ඳේවී සිටින ජනතා නියඹෝජිතඹන්ත්  යයයහිේ 
ජනතා තැබු විල්ාඹට අපි රු යනා.  ජනතා යම් ා විලාර ජනයභක් යජඹට රඵා 
දුන්ත්යන්ත් කුභන අය ක්ාන්ත් යඳයදැරි යයනද ඹන්ත්න ැන අඳට අයඵෝධඹක් 
තියඵනා.  යභුනභ යවේතුක් නිාේ    අය ක්ාන්ත් බිැයටන ආායඹට අපි ටයුතු 
යන්ත්යන්ත් නැවැ. 
 
ජනතා ඡන්ත්දයඹන්ත් ඳේන භවජන නියඹෝජිතයඹකුයේ  මූලි කීභ ජනතා යේඹ ඵ වැභ 
විටභ භත තඵා ත යුතුිත.  යම් සිඹලු තනතුරු, යප්රාද යනු කීම් ඵ භත තඵායන 
ජනතායේ අලයතාඹන්ත් ඉටුකිරීභට ංයේී  යනා. 
 
භභ යම් භැතියණයේී  අඳ ණ්ාාඹභ නියඹෝජනඹ ශ ෑභ අය ක්යඹකුටභ වාඹී භට 
යට පුයා ංචායඹ ශා. යේලඳාරන  රැ්වීම් ඳේනා යනුට යම් ංචායරී   භභ ජනතා 

අතයට යු් ඍජුභ ්වුන්ත්යේ ැටළුරට න්ත් දුන්ත්නා.  
 
ජනතා ඉදිරිඳේ ශ ඉල්ලීම්ලින්ත් අති ඵහුතයඹ යඳෞේලි අලයතා යනු යඳුදු 

අලයතාිත.  නිදවසින්ත් ය 72 ට ඳසුේ ජනතායේ යඵුයවෝ යර අලයතාඹන්ත්ට 
විඳුම් රැබී නැවැ. ය ණනාක් පුයා  තභන්ත් ජීේ ව  ඉාම්රට නිසි අිතතිඹක් 
නැති  ජනතාක් සිටිනා.  ්වුන්ත්ට අපි නිසි ක්රභයේදඹට ් පු රඵා යදනා.  නිසි 
විල්ඳඹකින්ත් යතුය ඳයම්ඳයා ණනාක් ති්යේ තභන්ත් ජීේ ව ව ා ටයුතු ශ 
ඉාම්ලින්ත් කිසියක් ඉේ යන්ත්යන්ත් නැවැ. 
 
අලි මිනි් ැටුභ අද විලාර ප්රල්නඹක් වී තියඵනා.  යම් ැන විඳුභක් යවීභට දැනටභේ 
විේේ භණ්ාරඹක් ඳේය තියඵනා. යම් විඹ වා යනභ යාජය අභාතයාංලඹක් ඇති 

යශේ  තියාය විඳුභ අලයතා නිිත.  
 
විල්ා ශ යනුවැකි තයම් ඉවශ ජන ප්රතිලතඹක්  යට පුයා ඳානීඹ ජරඹ යනුභැති දුක් 
විඳිනා. අපි යම් භානුෂි ැටලු ඩිනමින්ත් විඳීභට පිඹය න්ත්නා.  ජාති ප්රතිඳේතිඹක් 
යර ඉදිරි ය කිහිඳඹ තුශ යයේ ෑභ ප්රයේලඹටභ ඳානීඹ ජරඹ රඵා ී භ වා අපි වියලේ 
ැාපිළියශක් ආයම්බ යනා. 
 
යදභේපිඹන්ත් ඉල්රා සිටින්ත්යන්ත්  දරුන්ත්ට අධයාඳනඹ රඵන්ත්නට සුදුසු ඳාැල් රඵා යදන යරිත. 
ප්රභාණේ තයම් ජාති ඳාැල් නැතිභ වැභ තැනී භ යඳනී ගිඹා. යඵුයවෝ ඳාැල්ර 

විලාර අඩුඳාඩුම් තියඵනා. ගුරු හිඟඹ යභන්ත්භ ප්රභාණේ තයම් විදයාාය, පු්තාර වා 
ක්රීාා ඳවසුම් නැතිභ නිතය අන්ත්නට රැයඵනා.   
 
ආර්ථිඹට පරදායී දාඹේඹක් රඵාී භ වා විදයා වා තාක්ක  විඹන්ත් වදායණ යර 
අපි දරුන්ත්ට කීේ   වා මූලි ඳවසුම්ේ යඵුයවෝ ඳාැල්ර නැවැ.යම් යයේ ෑභ 
දරුයකුටභ තභන්ත් අය ක්ා යන අනාතඹ යුානඟාැනීභ වා අලය යන 

අධයාඳනි  දැනුභ රඵා ැනීභටේ, ්වුන්ත්යේ නිපුණතා ර්ධනඹට උඳාය කිරීභටේ  යජඹ 
දයන විඹදභ අනාතඹ යනුයන්ත් යන  ආයඹෝජනඹක්.  අළුතින්ත් කීම් ඳයා 
ඇති  අභාතයාංල වයවා අපි යම් ැටලු විඳීභට  ප්රණ ේඹ යදනා. 
 
ග්රාමී ජඹ යයෝවල්ර ම්ඳේ වා ඳවසුම් ඉතා අඩුිත. වදයරු, යවදිඹන්ත් වා අයනකුේ යයෝවල් 
ාර්ඹභණ්ාරර විලාර ඌණතාක් තියඵනා. භවය ප්රයේලර යයෝගීන්ත්ට ප්රතිාය 
රඵාැනීභ වා යඵුයවෝ දුයක් භන්ත් යන්ත්නට සිදුයනා. නිදව් යෞය යේාන්ත් 
ජනතාට රඵාී යම්ී  ඳතින යම්  විභතාන්ත් අපි ඉේ යනා. ආයුර්යේදඹ වා යේශඹ 

යදභ දියුු  කිරීභටේ අපි ටයුතු යනා.  
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විලාර වියේල විනිභඹක් ැඹයුට ඖධ ආනඹනඹ යනා යනුට යඵුයවෝ ඖධ ර් 
යභයටී භ නි්ඳාදනඹ කිරීභ අපි ආයම්බ ය තියඵනා.  ඖධ ආනඹනයේී  සිදුන 

අතිභවේ  දූණ ක්රිඹා තුයන්ත් කිරීභට අපි ටයුතු යනා. ඖධ නි්ඳාදනඹ, ැඳයීභ වා 
නිඹාභනඹ වා යනභ යාජය අභාතයාංලඹක් ඇති යල්   වාිත. 
 
 
යම් යයේ ජනතායන්ත් විලාර පිරික් අදේ ජීේ න්ත්යන්ත් ්ඹං රැකිඹා කිරීයභනුිත. 
ත යඵුයවෝ යදයනක් ඹැයඳන්ත්යන්ත් ෘෂිර්භාන්ත්තයඹන්ත්. ්වුන්ත් ඉල්රා සිටින්ත්යන්ත් නිසි රට 
තුය වා යඳුයවුය රඵා යදන යරිත.  යම් ඉල්ලීම් අපි ඉටු ශ යුතුිත.   අනු  යට පුයා 
ඳතින ැේ ප්රතිං්යණඹට වා ාරිභාර් ංර්ධනඹට පුළුල් ැාපිළියශක් අපි දිඹේ 

යනා.  
 
රැකිඹා වියුක්තිඹ අද තරුණ ඳයපුය ණ හුණයදන ඵයඳතර භාජ ැටලුක්. යම් ැටළු විඳීභ 

වා අපි යටි ාලීන වා දිගු ාලීන විඳුම් රැක් ාච්ඡා යුට තියඵනා.  
 
අපි යම් න විටේ යයේ ජීේන දු ඳේභ ඳවුල් ඉරක් යයන රැකිඹා රක්ඹක් රඵාී භට  
ැාටවනක් ආයම්බ ය තියඵනා.  ඊට භාමී ජ උඳාධිධාරීන්ත්  වැටදවට  රැකිඹා 
රඵාී භටේ ්වුන්ත්යන්ත් පරදායී යේාක් රඵාැනීභ වා විධිභේ පුහුු ක් රඵාී භටේ 
ටයුතු යඹුදා තියඵනා. 
 
යජයේ රැකිඹා රඵාී යම්ී  යයේ දු ඳේභ ඳවුල්රට ප්රණ තා යදන්ත්නට අපි ටයුතු යනා. 
එයභන්ත්භ රැකිඹා අ්ථා රඵාී යම්ී  ෑභ ඳශාතටභ භ අ්ථා හිමි න ආායඹට එඹ 

ක්රිඹාේභ ශ යුතුිත.  
 
යජයේ ඳේවීභක් රඵන ෑභ යයනකුයන්ත්භ යටට පරදායී යේාක් ඉටු විඹ යුතුිත.    නිා 
කිසිදු අභාතයාංලඹට යවෝ ආඹතනඹට අනලය ඳරිදි ාර්ඹ භණ්ාර ඵා න්ත්යන්ත් 
නැවැ.ෑභ අභාතයාංලඹභ වා යාජය අභාතයංලඹභ     ක්යේත්රර යඳෞේලි අංලයේ 

වාඹේ ඇතු රැකිඹාන්ත් උේඳාදනඹට ක්රිඹා යනා.  
 
  යේභ අදාශ ක්යේත්රඹන්ත්හි ්ඹං රැකිඹා ප්රර්ධනඹටේ යාඹේඹ දිරිභේ 
කිරීභටේ  ටයුතු යනා. අය  යුතුභ වා කීභ න්ත්යන්ත්  රැකිඹා යඵදා ී භ යනු න 

රැකිඹා උේඳාදනඹිත.  
 
යේශඹ වා යෝලීඹ අභියඹෝඹන්ත් ජඹයන ආර්ථි පුනර්ජීනඹ උදායැනීභට නම්, අපි 
අලුයතන්ත් සිතන්ත්නට පුරුදු විඹ යුතුිත.  Out of the box thinking is required in order to 
meet the economic challenges.  යභය අභාතයාල යන්ත් යුට තියඵන්ත්යන්ත් එභ අයණ ණ 
යඳය දැරි යයනිත.   
 
ැඵෑ ආර්ථි පුනර්ජීනඹක් වා ජනතා යක්න්ත්ද්රීඹ ආර්ථිඹ අලයතාඹ අපි වඳුනායන 
තියඵනා. අභාතයාංල යන්ත්කිරීයම් ී  ව  ාට විඹඹන්ත් වා ාර්ඹඹන්ත් ඳැරීයම් ී  යයේ 

ඵහුතය ජනතාට ඵරඳාන ෘෂි, ැවිලි, ධීය ර්භාන්ත්ත වා  ඳායම්ඳරි ර්භාන්ත්ත ව 
්ඹං රැකිඹා අ්ථා ප්රර්ධනඹ ම්ඵන්ත්ධයඹන්ත් ැරකිල්ර යඹුණ  ශා. 
 
යේශඹ ආර්ථිඹ ලක්තිභේ කිරීභ යභන්ත්භ අඳනඹන ආදාඹභ ැඩියැනීභේ අය  මූලි 

ඉරක් යනා.  යම් න විට අය  අඳනඹන ැවිලි යබෝ න යේ, යඳුල්, යඵර්ලින්ත් 
රැයඵන ආදාඹභ තුටුදාඹ භේටභ නැවැ.    
 
‘යේ’ ා දියුු  කිරීභට ටයුතු යන අතයභ කුාා ව භධය යේ තු  හිමිඹන්ත්ට යජඹ උදේ 
යනා. ැසී යු් ඇති යේ ර්භාන්ත්තලාරා නිා ්වුන්ත් විලාර අඳවසුතාඹට ඳේවී 
සිටිනා.  
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 ා නැත ආයම්බ කිරීභට ක්රිඹායන අතය අක්රමිතා තුයන්ත් යුට ඉවශ ප්රමිතිඹකින්ත් යුතු 

යේ අඳනඹනඹ දිරිභේ යනා.  ‘CEYLON TEA’  න්ත්නාභඹට තිබුන පිළිැනීභ ලක්තිභේ 
යනා.  
 
යඳුල් අලුතින්ත් ා කිරීභට දිරි යදනා. යඵර්රට නිසි මිරක් රඵාී භ වා යභයට නිඳදන 

යඵර් බාවිත කිරීභට, යඵර් ආශ්රිත ර්භාන්ත්තරුන්ත් උනන්ත්දු යනා. ටුයඳුල් ා අපි 
ම්පූර්ණයඹන්ත්භ නතය යනා. 
 
ම්මිරි්, කුරුඳු ැනි අඳනඹන යබෝ නි්ඳාදනඹ අපි දිරින්ත්නා.  ෘෂි නි්ඳාදනරට 
අඹ එතු ය අඳනඹනඹ කිරීභ  වයවා යුවිඹාට  ්ථාය මිරක් රඵායදන අතය එභගින්ත් 
විලාර වියේල විනිභඹක් උඳඹා ැනීභට අපි ටයුතු යනා. 
 
අභාතයාංලරට කීම් ඳැරීයම්ී ,  නාරි යභන්ත්භ ග්රාමී ජඹ ඹටිතරඳවසුම් ංර්ධනඹට වා 
ජනතායේ නිා ැටළුට විඳුම් යවීභට වියලේ  අධානඹක් යඹුණ  ශා.  යයේ 
ංර්ධනඹට ඍජුභ දාඹ විඹ වැකි  ක්යේත්ර රැක්  වඳුනායන  ාට කිඹන  යාජය 

අභාතයරුන්ත් ඳේකිරීභටේ, ්වුන්ත් යත අදාශ විඹඹන්ත් ව ාර්ඹඹන්ත් ඳයාී භටේ ටයුතු 
ය තියඵනා.  
 
භාන ම්ඳේ ංර්ධනඹ අපි ප්රණ තාක් යර වඳුනායන තියඵන නිා  අභාතයාංල නම් 
කිරීයම් ී   අධයාඳන විඹ එක් අභාතයාංලඹක් ඹටතට යන එහි යන් කීම් වා යාජය 

අභාතයරුන්ත් 4 යදයනකු නම් යනු රැබා. යඳයඳාැල්,  අධයාඳන ප්රතිං්යණ, නිපුණතා 
ංර්ධනඹ යභන්ත්භ දවම් ඳාැල් වා භික්ෂු අධයාඳනඹට  යන යනභ යාජය අභාතයාංල 
පිහිටුා තියඵන්ත්යන්ත්  ායේ ඇති ැදේභ නිිත. 
 
අය  අනාත ඉරක් පුයාැනීයම්ී  තාක්ක  අධයාඳනඹට වියලේ අධානඹක් යඹුණ විඹ 
යුතුිත. 6 යරේක යේ සිට 13 යරේක ඹ දක්ා අධයාඳන ප්රතිං්යණරී  අපි වියලේයඹන්ත් 
ැරකිලිභේ යනා. 
 
උ් යඳශ භේන සිඹලු සිසුන්ත්ට විල්විදයාර අධයාඳනඹක් රඵාැනීභ වා, විල් 
විදයාරර ධාරිතා ැඩි යනා. එතැනින්ත් යනුනැතී  විෘත විල්විදයාර ඳේධතිඹ දියුු  

කිරීභටේ, දුය්ථ අධයාඳනඹ දියුු  කිරීභටේ ටයුතු යනා.  විඹ භාරාන්ත් නවීයණඹ 
යුට යභභ  උඳාධි, ආර්ථිඹට ඍජු දාඹේඹ රඵාදිඹ වැකි  විඹඹන්ත් ඵට තවවුරු 
යනා. 
 
විදුලි මිර යයේ ආර්ථි ංර්ධන ක්රිඹාලියේ ී  ඵරඳාන ැදේ ාධඹක්.   නිා 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති උේඳාදන භාර් ප්රර්ධනඹ වා යනභ යාජය අභාතයාංලඹක් 

පිහිටුා තියඵනා.  
 
අඹ එතුකිරීභ වා න තාක්ණඹ බාවිතඹටේ, නයෝේඳාදන 

දිරිැන්ත්වීභටේ,  නිර්භාණශලි යර න යශයඳුරල් යුඹා ඹාභට යාඳාරිඹන්ත්ට වාඹ 
වීභටේ   අදාශ අභාතයාංලර අධානඹ  යඹුණ   යනා 
 
අය  යට  ්ාබාවි ම්ඳේලින්ත් යඳුයවුේ යටක් වුේ අඹ ැඩි කිරීයම් ර්භාන්ත්ත 
තභේ ජාතයන්ත්තය භේටභට දියුු  වී නැවැ.   
භැක ක්, ක ජැලි ැනි ්ාබාවි ම්ඳේ අඳනඹනඹ කිරීයම්ී   අඹ එතු 
කිරීයභන්ත්  යටට  විලාර වියේල විනිභඹක්  රඵා ැනීභට ක්රිඹා යනා. 
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අය  ඳායම්ඳරි ර්භාන්ත්ත න  ඵතික්, යේශඹ ඇඟලුම්,  පිේතර, යේැල්, භැටි, ලී ඵඩු, 
භැක ක් වා ්ර්ණාබයණ ර්භාන්ත්ත නිසිඹාාය දියුු  කිරීයභන්ත්  ්ඹං රැකිඹා ප්රර්ධනඹ, 
න රැකිඹා උේඳාදනඹ යභන්ත්භ යාඳාය යුානංා විලාර වියේල විනිභඹකුේ යටට රඵා 
ැනීභට අ්ථා රනා. 
 
යයේ ජනතායන්ත් 1/3 ක් ජීේ න්ත්යන්ත් ෘෂිර්භාන්ත්තඹ, ැවිලි ර්භාන්ත්තඹ වා ධීය 
ර්භාන්ත්තඹ භතිත. අපි යම් ජනතායේ ජීන භේටභ ඉවශ නැංවිඹ යුතුිත. යභභ ර්භාන්ත්ත 
දියුු  කිරීභ වා  ාම්ප්රදාිත  ක්රභලින්ත් ්ේඵට ගිඹ තාක්ණඹ ණ ල්යේ න ප්රයේලඹක් 
අලය තියඵනා.  
ෘෂිර්භාන්ත්තඹට වා ැවිලි ර්භාන්ත්තඹට යභන්ත්භ ධීය ර්භාන්ත්තඹට ම්ඵන්ත්ධ  ක්යේත්ර 
ණනාක් ඍජුභ ඉරක් යුට  අභාතයාංල යන්ත් යුට තියඵන්ත්යන්ත් යම් වා 

අලයයන නිසි අධානඹ රඵා ී භටිත.  
 
ඉවශ ප්රමිතියඹන්ත් යුතු බීජ යේශඹ නි්ඳාදනඹ යුට  ා යුවීන්ත්ට රඵා ී භට  ටයුතු යන 
අතයභ ෘෂි නි්ඳාදන වා දියුු  ඇසුරුම් වා ප්රාවන ක්රභයේදඹන්ත් වඳුන්ත්ාී යභන්ත් නා්තිඹ 
අභ කිරීභට අපි ටයුතු යනා.  කිරි යුවිතැන ව බිේතය නි්ඳාදනඹ අපි දියුු  

යනා.    
 
වියන්ත් යතුය ආවාය නි්ඳාදනඹ අයණ ු  යුට, ඉදිරි දලඹ තුශ ශ්රී රංායේ 
ෘෂිර්භාන්ත්තඹ ණ ලුභනින්ත්භ ාඵනි යඳුයවුය බාවිතඹට යඹුණ  කිරීභ වා  යේශඹ 
ාඵනි යඳුයවුය නි්ඳාදනඹ ර්ධනඹ කිරීභට අපි ටයුතු යනා 
 
ධීය ර්භාන්ත්තයේ විලාර දියුු ක්  අපි ඉරක් යනා. ණ හුදින්ත් ටව අය  යටට භාළු 
ආනඹනඹ අපි නතය ශ යුතුිත.   ධීය ර්භාන්ත්තඹ දියුු  කිරීභ වා අලය යන න 
තාක්ණඹ වා ඹන්ත්යත්රෝඳයණ රඵා ී භ වා ක්රභේ ැාපිළියශක් අපි වඳුන්ත්ා යදනා.   
 
ැඹුරු ණ හුයේ ධීය ර්භාන්ත්තයේ යඹයදන ඵහුදින ඹාත්රාරට අලය ඳවසුම් ැඳයීභ වා 
සිඹලභ ධීය යාඹන්ත් නවීයණඹ යන අතය අලයතාන්ත්ට අනු අලුතින්ත් යාඹල් 

ඉදිකිරීභටේ ටයුතු යනා. නීතයානුකර යනුන වියේල ඵහුදින ධීය ඹාත්රා විසින්ත් රංා 
ණ හුදු තීයයේ යන සයා ෑභ නතය යනා.මිරිදිඹ භේය ර්භාන්ත්තඹ  දියුු  කිරීභ 
වා  න තාක්ණඹ වඳුන්ත්ාී භේ අය  ැර්යම් යුටක්. 
  
ෑභ අභාතයාංලඹටභ වා යාජය අභාතයාංලඹටභ  තභ විඹ ඳථඹ වා කීම්  ඳැවැදිලි 
යන්ත්යුට ී   තියඵනා. අභාතයරුන්ත් විසින්ත් අදාශ ක්යේත්රර ප්රතිඳේති ක්රිඹාේභ කිරීභ 

යභන්ත්භ  යාජය අභාතයාංලර ක්රිඹාාරීේඹ, ාර්ඹක්භතාඹ, අධීක්ණඹ සිදුකිරීභ 
අය ක්ා යනු රඵනා. ංර්ධන ැාටවන්ත් ක්රිඹාේභ කිරීභ වා අලය  ප්රතිඳාදන තභ 
අභාතයාංලඹන්ත්ට  ඍජු රඵාී භට ටයුතු ය තියඵන නිාේ ණ රය කීභ තභන්ත් තු 
තියඵන නිාේ යාජය ඇභතිරුන්ත්ට ඵාධාකින්ත් යතුය තභ කීම් ඉටු ශ වැකිිත.     
 
යාජය යේයඹන්ත් තභන්ත් ඵරායඳුයයුේතු යන යේා ාර්ඹක්භ ව නිසි අයුරින්ත් 
යනුරැයඵන ඵට භවජනතා අතය යචෝදනාක් ඳතිනා.   නිා ්ඵ ඹටයේ තියඵන ෑභ 

අභාතයාංලඹක්, යදඳාර්තයම්න්ත්තුක් වා ආඹතනඹක් විසින්ත් ජනතාට රඵා යදන යේාන්ත් 
ාර්ඹක්භ ව ඩිනමින්ත් රඵායදන යර අභාතයරුන්ත්යන්ත් වා යාජය අභාතයරුන්ත්යන්ත් 
භා ඉල්රා සිටිනා.   
 
ජනතාට යවෝ යජඹට කිසිදු අඹක් එක් යනුයන භවය ආඹතනි ක්රිඹාලිඹන්ත්යන්ත් 
සිදුන්ත්යන්ත් ාරඹ නා්තිවීභ ඳභණක් ඵ භභ ඳසුගිඹ ාරයේ විවිධ යාජය ආඹතනඹන්ත්ට ගිඹ 
අ්ථාර දුටුා.  ජනතාට යේාන්ත් රඵාී යම් ී  අනුභනඹ යනු රඵන ම්ප්රදාිත 
ක්රභයේදඹන්ත් යනුට ආඹතනි ක්රිඹාලීන්ත් ාර්ඹක්භ යුට ජනතාට ඳවසුයන්ත් වා 
ඩිනමින්ත් යේාන්ත් රඵාී භ වා න ක්රභයේදඹන්ත් ්ඵ වඳුනා ත  යුතුිත.  
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You need to re-engineer the processes  for greater productivity and customer 
satisfaction. යම් වා වැකිතාක් දුයට න තාක්ක  විඳුම් යුඹා ත යුතුිත.  
 
‘යෞබායයේ දැක්භ’ ප්රතිඳේති ප්රාලනයඹන්ත් නා්තිඹ වා දූණඹ පිටුදකින ඵ අපි ජනතාට 
යඳුයයුන්ත්දු වුණා. යභඹ අඳ සිඹලුයදනායේභ ප්රණ  කීභක්. සිඹලු අභාතයාංල 
වා  ආඹතනර  නා්තිඹ ව දූණඹ  ම්පූර්ණයඹන්ත්භ නතය කිරීභට ටයුතු යනා. 

ඉදිරියේී   නා්තිඹට, දූණඹට ම්ඵන්ත්ධ න පුේරිතන්ත්ට තයාතියභ යනුඵරා නීතිඹ 

ක්රිඹාේභ කිරීභට භභ ඳසුඵට න්ත්යන්ත් නැවැ.  
 
 
යජඹ, අභාතයාංල ව යාජය අංලඹ වයවා ඉටු කිරීභට අය ක්ෂිත ඉරක් පුයාැනීයම් ප්රතිඹ 
නියන්ත්තයයඹන්ත් ඳසුවිඳයම් යනු රඵනා. ඹම්කිසි අභාතයාංලඹ   ඉරක්ඹන්ත් පුයා ැනීභ 

ඳසුඵෑභට රක් න්ත්යන්ත් නම්,  යජයේ ප්රතිඳේති ක්රිඹාේභ කිරීභ වා  අලය යන්ම් 
කිරීභට භා කිසිවිටේ ඳැකියරන්ත්යන්ත් නැවැ. 
 
ර්තභාන යේලඳාරන ං්ෘතිඹ තුර යඵුයවෝ විට  ජනතා නියඹෝජිතිතන්ත් ඵරඹ රඵාේ 
ඳසු  ජනතා අතයට ඹාභ අතඳසු යනා. ඳසුගිඹ ාරයේ භභ යට පුයා ංචායඹ යේී  
ජනතා නන භැසිවිලි ලින්ත්  එඹ තවවුරු වුණා.   
 
ජනතා ඵරායඳුයයුේතු පුයමින්ත්  ඇභතිරුන්ත්, යාජය ඇභතිරුන්ත් යභන්ත්භ  භන්ත්ීරුන්ත් 

නියන්ත්තයයඹන්ත් ජනතා අතයට යු්, ්වුන්ත්යේ ැඵෑ ැටලු ටවායන  ාට විඳුම් 
යවීභට ටයුතු යනා .   
 
ප්රජාතන්ත්ත්රාී  යාජයඹ ාර්ථේඹ යා ඳතින ඳදනභ න්ත්යන්ත් ආණ්ඩුක්රභ ය්ථාිත. 

1978 සිට 19 තාක් ංයලෝධනඹ වී ඇති අය  ආණ්ඩුක්රභ ය්ථා තුර ඇති අවිනිල්ිතත 
බාඹ වා යාකරේඹ නිා ර්තභානයේ ැටලු රැක් නිර්භාණඹ වී තියඵනා.  ය්ථායේ 
යනක් වා අපි ඉල්ලු ජනයභ ජනතා අඳට රඵා ී  තියඵන නිා  අඳයේ ඳශණ  ාර්ඹඹ 

යර අඳ ජනතාට යඳුයයුන්ත්දු ව ඳරිදිභ, 19 ය්ථා ංයලෝධනඹ ඉේ කිරීභට ටයුතු 
යනා.  ඉන්ත්ඳසු සිඹලු යදනා භඟ එක් යටට අලය ව ැශයඳන න ය්ථාක් යන 
එනා.  යභහිී  යම් යයේ සිඹලභ ජනතා ම්ඵන්ත්ධයඹන්ත්  ‘එ යටක් එ නීතිඹක්’ ඹන 

ංල්ඳඹට මූලිේඹක් යදනා.  
 
ඳැවැදිලි  තීන්ත්දු තීයණ ත යනුවැකි,  අන්ත්තාදයේ ඵරඳෑභට නියන්ත්තයයඹන්ත් ඹටඳේ න, 
අ්ථාය ඳාර්ලියම්න්ත්තුක් යටට සුදුසු නැවැ. න ය්ථාක් වඳුන්ත්ාී යම් ී  
ර්තභාන  භැතියණ ක්රභයේ  යන්ම් සිදුකිරීභට අලය යනා. භානුඳාති ඡන්ත්ද ක්රභඹ 

තුශ ඇති ාධනීඹ රක්ණ රැන්ත්නා අතයභ ඳාර්ලියම්න්ත්තුයේ ්ථාය බාඹද , ජනතායේ 
ඍජු නියඹෝජනඹද තවවුරු න යර යම් යන්ම් සිදු යනා. 
 
භභ භයේ යටට ආදයඹ යනා, භභ භයේ යට ැන ආාම්ඵය යනා, භට භයේ යට ැන 
දැක්භක් තියඵනා. අය  අයණ ණ න්ත්යන්ත් පරදායී පුයැසියඹක්, තුටින්ත් ජීේ න ඳවුරක්, 
ගුණරු භාජඹක් වා යෞබායභේ යේලඹක් යුානැඟීභිත. යම් දක්ා අඳ විසින්ත් යන 

රද සිඹලු යේ යභන්ත්භ, මින්ත් ඉදිරිඹට ක්රිඹාේභ කිරීභට අය ක්ෂිත ක්රිඹාභාර්ඹන්ත් ද  ැරසුම් 
යනු රඵන්ත්යන්ත් යම් අයණ ණ යඳයදැරි යයනිත. 
 
අපි ඉතිවායේ ඉතා  ැදේ න්ත්ධි්ථානඹට ඳැමිණ තියඵනා. ජනතා ේභන්ත් යජඹට 
විලාර ජනයභක් රඵා ී  තියඵනා.  කිසිදු  ඵරයේඹට ඹටේ යනුවී යම් යයේ ්වරීේඹ 
රැයන ජනතා ආයක්ා යයන යට යෞබායඹ යා යනඹාභට අඳට කීභක් ඳැරී 
තියඵනා. යයේ  අනාත ඳයපුය යනුයන්ත් ේභන්ත් ඳයපුය   කීභ ඉටුශ යුතුිත. 
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යම් අඳ සිඹලුයදනායේභ භේබිභිත.    නිා ජාති, ආම්, ඳක් යේදඹකින්ත් යතුය අඳ සිඹලු 
යදනාභ යට යනුයන්ත් එක් විඹ යුතු අ්ථාක් ඳැමිණ තියඵනා. 
 
ජනතාට අඳ යඳුයයුන්ත්දු ව  යෞබායභේ යේලඹ යුානැගීභ වා භා භඟ එතු න 

යර ්ඵ සිඹලුයදනාටභ භා මිත්රේයේ දෑේ දිගුයුට ආයාධනා යනා.  
  
්ඵ ැභට  යතරුන්ත් යණිත. 

 


