
 

73 වන නිදහස් සමරු උළෙළේ දී අතිගරු ජනාධිපති 

ළගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජාතිය අමතා කෙ කතාව. 

(2021-02-04 - ළකාෙඹ, නිදහස් චතුරශ්රය) 

 
අපේ මව්බිම යටත් විජිතවාදීන්පෙන් නිදහස ලබා අද වන විට වසර 73 ක් පවනවා.  

නිදහස දිනා ෙැනීම සඳහා විවිධ කැපකිරීම් කල සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම්, මැපේ බර්ෙර් 

වැනි විවිධ ජන පකාටස්ලවලට අයත් සයලූම නායකයන්ට අද දිනපේ අපේ පෙෞරවය 

පුදකරනවා. 

 

එපමන්ම, ජාතිපේ නිදහස හා ස්ලවවරීත්වය පවනුපවන් දිවි පිදූ හා විවිධ කැපකිරීම් 

කල රණවිරුවන්වත් මා කෘතපව්බදීව සහිපත් කරනවා.   

 

නිදහස ලබා ෙතවූ වසර 73 ක කාලය තුල අපි ජාතියක් වශපයන් පබාපහෝ 

අභිපයෝෙයන්ට මුහුණ දී තිපබනවා.  ආෙමික හා වාර්ික මත ෙැටුම්, ජාතිවාදී හා 

ත්්රස්ලතවාදී ක්්රියාකාරකම්, අනිස විපේශ බලපෑම්, ව්බ්යවස්ලථා අර්ුද වැනි ෙැටලු 

රාශියකට අපි විටින් විට මුහුණ දුන්නා.   

ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම, අපේ රපේ ජීවත් වන විවිධ ජනවර්ෙ අතර සැබෑ 

සිංහිඳියාවක් ඇති කිරීම පමන්ම, දුේපත්කම සහමුින්ම තුරන් පකාට ශක්තිමත් 

ආර්ිකයක් පොඩනො රටට තිරසාර සිංවර්ධනයක් උදා කිරීපම් අභිපයෝෙය තවමත් 

අප ඉදිරිපේ තිපබනවා.  

 

අපේ රපේ ජාතික උරුමයන්, පාරම්පරික සරිත් විරිත්, ජාතිකත්වය හා පේශාභිමානය 

බරපතල තර්ජනයකට මුහුණ දී තිුණ අවස්ලථාවක පම් රට 69 ලක්ෂයකට අධික 

ජනතාව ජනාධිපතිවරයා වශපයන් මා පත්කර ෙත්පත් දුර්වලව පැවති ජාතික 

ආරක්ෂාව යළි තහවුරු පකාට මව්බිම මුහුණ දී තිුනු අභිපයෝෙයන් ජයෙැනීම සඳහා 

නායකත්වය පදන්නයි. 

 

මම සිංහල පබෞේධ නායකපයක්.  එය ේ්රකාශ කරන්නට මම කිසවිටක මැි වන්පන් 

නැහැ.  මම පම් රට පාලනය කරන්පන් පබෞේධ ඉෙැන්ීම් වලට අනුවයි.  සෑම 

ආෙමකටම, සෑම ජාතියකටම නිස ෙරුත්වය ලබා පදන අවිහිිංසාවාදී සාමකාමී 

පබෞේධ දර්ශනය තුල අපේ රපේ සෑම ආෙමිකපයකුටම, සෑම ජාතිකපයකුටම, රපේ 

පවතින නීති රාමුව තුල එක හා සමානව නිදහස භුක්ති විඳීපම් අයිතිය තිපබනවා.   

 

 



 

 

 

පේශීයත්වය අෙයන, රපේ ස්ලවවරීත්වය සුරකින ජාතික නායකත්වයකට 

එපරහිව ජාතිේ්පරෝහී බලපව්බෙ එක්ී කඳවුරු බැඳෙැනීමත්, තම අරමුණු ඉටුකර 

ෙැනීම සඳහා පේශීය පමන්ම විපේශීය බලපව්බෙ වල සහාය පැතීමත් හැමවිටම 

සදුපවනවා.  පම් අය ඉතා සූක්ෂම පලස විවිධ පබාරු ේ්රචාර හරහා ජනතාව 

පනාමෙ යවන්නට කටයුතු කරනවා.   

 

මා ඉේලනවා, පම් රපේ ජනතාවපෙන් සැමවිටම විචාර ුේධිපයන් කටයුතු 

කරන්නට කියා.  දත්ත මත පදනම් පකාට කරුණු විමසා බලා, සත්්යය 

හඳුනාපෙන තීන්දු තීරණ ෙන්නවා නම් කිසපවකුට ජනතාව පනාමෙ යවන්නට 

බැහැ. 

 

ජනතාව විසන් වත්මන් රජයට වරම් ලබා දී තිපබන්පන් මා විසන් ඉදිරිපත් කල 

“පසෞභාග්යපේ දැක්ම” ේ්රතිපත්ති ේ්රකාශනය ක්්රියාවට නිංවන්නටයි. 

 

අනාෙත පරපුර පවනුපවන් දිනූ නිදහස සැමවිටම සුරකින බවත් අපේ රපේ 

ඒකීය බව, පභෞමික අඛණ්ඩතාව හා ස්ලවවරීත්වය ආරක්ෂා කරන බවත් රාජ්ය 

නායකයා වශපයන් මම ේ්රතිඥා දී තිපබනවා.  ඒ ේ්රතිඥාව මම හැමවිටම 

සුරකිනවා. 

 

ශ්රී ලිංකාව ේ්රජාතන්ත්්රවාදී රටක්.  පම් රපේ ජීවත්වන සෑම පුරවැසපයකුටම 

හිමිවන්පන් සමාන අයිතියක්.  වාර්ික පහෝ ආෙමික පේතු මත පුරවැසයන් 

පබදා පවන් කිරීපම් උත්සාහයන් අපි ේ්රතික්පේප කරනවා.  

 

සයලු පුරවැසයන්පග මූික අයිතිවාසකම් හා මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන 

අතර අපේ රපේ ක්්රියාත්මක විය යුත්පත් එක නීතියක් යන ේ්රතිපත්තිය 

පවනුපවන් අපි හැම විටම පපනී සටිනවා.  

 

නීතිපේ ආධිපත්්යයට අප සැමවිටම ෙරු කරනවා. පසුිය කාලපේ 

පේශපාලනඥයින් විසන් නීතිය ක්්රියාත්මක කරන ආයතනවලට සහ 

අධිකරණයට සදු කළ ආකාරපේ බලපෑම් ජනතාව ේ්රතික්පේප කළා.   

 

එපස්ල වුවත් ජනතාව නීතිය ක්්රියාත්මක කරන නිලධාරීපෙන් සාධාරණ, 

අපක්ෂපාතී පමන්ම කාර්යක්ෂම පස්ලවාවක් බලාපපාපරාත්තු පවනවා. ඒ අනුව 

ජනතාවපග විපශෂ අවධානයට ලක් ී ඇති පාස්ලකු ඉරිදා ත්්රස්ලතවාදී ේ්රහාරය, 

මහ බැිංකු විංචාව වැනි අපරාධ  සම්බන්ධපයන් කඩිනම් පියවර ෙන්නා පලසට 

මම නීතිපති පදපාර්තපම්න්තුවට උපපදස්ල ලබා දී තිපබනවා.  

 



පාස්ලකු ඉරිදා ේ්රහාරය සම්බන්ධපයන් කරුණු පසායා බැලීමට පත් කරන ලද 

ජනාධිපති ළකාමිෂන් සභාළේ අවසන් වාර්තාව මට දැන් ලැබී 

තිළෙනවා.  එහි නිර්ළේශ ක්්රියාත්මක කිරීමට මා කටයුතු ළයාදා 

තිළෙනවා.  

 

එපමන්ම පසුිය පාර්ිපම්න්තුව විසන් පම් සම්බන්ධපයන් පසායා බැලීමට පත් 

කරන ලද ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආිංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාපව්බ නිර්පේශ 

ද සැලකිේලට ෙනිමින් පාස්ලකු ේ්රහාරයට සම්බන්ධ සෑම පාර්ශවයකටම 

එපරහිව පියවර ෙැනීමට කටයුතු කරනු ලබනවා.  පම් මහා අපරාධය සැලසුම් 

කල හා එයට අනුබල දුන් වෙකිවයුත්තන්ට නීතියට මුහුණ පනාදී ෙැලී යන්නට 

අපි ඉඩ පදන්පන් නැහැ.  ඒ වපගම අන්තවාදයට නැවත පම් රට තුල හිස 

ඔසවන්නටත් අපි ඉඩ පදන්පන් නැහැ. 

 

පකාවිඩ් වසිංෙතය නිසා සමස්ලත පලෝකයම අර්ුදයට ලක් ී ඇති වර්තමානපේ, 

අපේ රටටත් අභිපයෝෙයන් රැසකට මුහුණ දීමට සදුී තිපබනවා.   

 

වසරකට වැඩි කාලයක් තිස්ලපස්ල පමම වසිංෙත තත්ත්වය රපේ ආර්ික 

සිංවර්ධන ක්්රියාවියට වපගම ජන ජීවිතය සාමාන්්ය පරිදි පවත්වා පෙන 

යාමටත් බාධාවක් ී තිපබනවා.   

 

පම් වනවිට පලෝකපේ රටවේ කිහිපයක්ම පකාවිඩ් වවරසය සඳහා සාර්ථකව 

එන්නත් අත්හදා බලා තිපබනවා.  පමම එන්නත් ලිංකාවට කඩිනමින් ලබා 

ෙැනීමට සහාය පදන පලස මම ඉන්දියාපව්බ, චීනපේ හා රුසයාපව්බ 

නායකයන්පෙන් ඉේලීම් කළා.   

 

ඒ වපගම රජය පලෝක පසෞඛ්ය සිංවිධානය සමෙ පම් සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා 

කළා.  ඒ අනුව පම් වනවිටත් එක් එන්නතක් ලිංකාවට පෙන්වා එය අපේ 

ජනතාවට ලබාදීම ආරම්භ පකාට තිපබනවා.  එන්නත්කරණය පනාකඩවා, 

පනානැවතී ඉදිරියට පෙන යාමට කටයුතු පයාදා තිපබනවා.  

 

වත්මන් පෙෝලීය අර්ුදය හමුපව්බ සෑම රටක්ම පාපේ ඉපෙනෙත් වැදෙත් 

පාඩමක් වූපේ ශක්තිමත් පේශීය නිේපාදකයන් පිරිසක අවශ්යතාවයයි.  

 

ආහාර සුරක්ිතභාවය හා ස්ලවයිංපපෝිතභාවය තහවුරු කර ෙැනීම සඳහා 

පේශීය කෘිකර්මාන්ත යළි නො සටුවිය යුතුය යන අපේ ේ්රතිපත්තිපේ 

කාපලෝචිත බව හා නිවැරදි බව මින් තවදුරටත් පැහැදිි වුනා.   

 

පපාපහාර පනාමිපේ ලබාදීම, ී සඳහා සහතික මිල රුපියේ 50 දක්වා ඉහළ 

නැිංීම, පොවි ණය කපාහැරීම, රට පුරා වැව්බ දහස්ල ෙණනක් ේ්රතිසිංස්ලකරණය 

ආරම්භ කිරීම, පෙවතු වොව හා නාෙරික පොවිපලවේ ේ්රවර්ධනය වැනි 

උත්පත්ජනයන් නිසා රට තුල ඇති වූ කෘිකාර්මික පුනරුදය ඉදිරියටම පෙන 



යන අතර, නව තාක්ෂණය භාවිතයන් දිරිමත් කිරීම හරහා කෘිකාර්මික 

ඵලදායීතාව වර්ධනය කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා.  

 ී, බඩඉරිඟු, ධාන්්ය වර්ෙ, අල, ලූණු නිේපාදනය දිරිමත් වන පලස ආනයන බදු 

කළමනාකරණය පකාට, පේශීය වශපයන් නිේපාදනය කළ හැකි කහ වැනි 

නිේපාදනවලට ආනයන සීමා පනවා, ෙම්මිරිස්ල වැනි පභෝෙ ේ්රතිඅපනයනය 

සීමා පකාට පේශීය පොවියා ශක්තිමත් කිරීමට ෙත් තීන්දුවල සාර්ථක ේ්රතිඵල 

පම් වනවිට ලැපබමින් පවතිනවා.  පේශීය නිේපාදනය වැඩි ී අපනයන 

අවස්ලථාවන් පුළුේ ී තිපබනවා.   

 

පේශීය පොවියා ආර්ික වශපයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පොවියා 

ව්බ්යවසායකපයක් බවට පත් කළයුතු බව මා හැමවිටම ේ්රකාශ පකාට ඇති 

අතර, කෘිකර්මාන්තය රටට විශාල විපේශ විනිමයක් පෙන එන ක්පේත්්රයක් 

පලස තවදුරටත් සිංවර්ධනය කිරීම අපේ අරමුණයි. 

 

ආර්ික සිංවර්ධනපේදී, කර්මාන්ත සහ පස්ලවා අිංශවල පවතින වැදෙත්කම අපි 

අමතක කරලා නෑ.   

පසුිය කාලය තුල පමම ක්පේත්්රයන් සඳහා තීරු බදු සහන ලබාපදමින්, පපාලී 

අනුපාතයන් අඩු කරමින් කර්මාන්ත සහ පස්ලවා අිංශ දිරිමත් කිරීම සඳහා රජය 

පියවර ෙත්තා.  බතික්, පව්බවැේ, මැටි, ස්ලවර්ණාභරණ වැනි පාරම්පරික කර්මාන්ත 

නොසටුීම සඳහා පිහිටුවන ලද රාජ්ය අමාත්්යාිංශ හරහා පම් වනවිටත් විශාල 

ේ්රෙතියක් අත්කරපෙන තිපබනවා. 

 

අපේ රපේ ආර්ිකපේ විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබන සුළු හා මධ්යම 

පරිමාණ ව්බ්යවසායකයින්ට සහ ස්ලවයිං රැකියාවල නියුතු පුේෙලයින්  සඳහා ඉතා 

අඩු තනි ඉලක්කපම් පපාියකට ණය පහසුකම් සැලසීම, ඔවුන්ට අවශ්ය 

අනුමැතීන් ලබාෙැනීපම් ේ්රමාදයන් අවම කිරීමට ක්්රියාකිරීම වපගම ඔවුන්ට 

අවශ්ය කරන පුහුණුව ලබාදීම වැනි කරුණුවලටත් අපි අවධානය පයාමු කළා.  

 

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට උත්පත්ජනයක් ලබාදීම, අක්්රීය වූ ආර්ිකයක් යළි 

සක්්රීය කිරීමට පයාදා ෙත හැකි සාර්ථක උපායමාර්ෙයක්.  පම් අනුව අප විසන් 

දැනටමත් ආරම්භ පකාට ඇති මාර්ෙ කිපලෝමීටර් ලක්ෂපේ වැඩසටහන, පාලම් 

දස දහසක් ඉදිකිරීපම් වැඩසටහන, රටපුරා වැව්බ ේ්රතිසිංස්ලකරණය කරන වාරි 

පසෞභාග්යා වැඩසටහන, එක ෙමකට එක පෙයක් යන පත්මාව යටපත් ග්රාමීය 

නිවාස දාහතර දහසක් ඉදිකිරීපම් වැඩසටහන, නාෙරික පැේපත්වාසීන්, අඩු 

ආදායම්ලාභීන් සහ මැදි ආදායම්ලාභීන් පවනුපවන් නිවාස ලක්ෂයක් ඉදිකිරීපම් 

වැඩසටහන, වතු ේ්රජාව පවනුපවන් නිවාස හාරදහසක් ඉදිකිරීපම් වැඩසටහන,  

 

රට පුරා ජනාකීර්ණ ේ්රපේශවල ඇවිදින මිංතීරු පොඩනැගීම වැනි ව්බ්යාපෘති 

මහජන සුභසාධනයට පේතු පවනවා පමන්ම ආර්ිකය යළි සක්්රීය කිරීමටත් 

ඍජු දායකත්වයක් සපයනවා. 

 



කෘිකර්ම, කර්මාන්ත සහ පස්ලවා අිංශ තුපන්ම වර්ධනය තුින් ජාතික 

ආර්ිකය ශක්තිමත් කරන්නට කටයුතු කරන අතරම, විපේශ ආපයෝජන 

ලිංකාවට පෙන ඒපම්දී තිපබන බාධා ඉවත් කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා.  

රපේ ආර්ික මර්මස්ලථාන විපේශිකයන්ට විකුණන්පන් නැත යන ේ්රතිපත්තිය 

පනාපවනස්ලව පවතින අතර, ලිංකාවට විපේශ ආපයෝජකයන් පෙන්වා ෙැනීමට 

බාධා කිරීම සඳහා විවිධ ව්බ්යාපෘති සම්බන්ධපයන් වැරදි අර්ථකථනයන් ඉදිරිපත් 

කරන්නන්පග පේශපාලන යටි අරමුණු බහුතර ජනතාව විචාර ුේධිපයන් විමසා 

බලනු ඇතැයි අපි විශවාස කරනවා. 

 

අපේ රපේ ජනතාව පමන්ම, පේශීය හා විපේශීය ව්බ්යාපාර වලට බලපාන 

යේපැනිය නීති හා පරගුලාස පවනස්ල කිරීමටත්, ඒවා යාවත්කාලීන කිරීමටත් 

මම දැන් විපශෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවලා තිපයනවා.   

කාලාන්තරයක් තිස්ලපස්ල සාකච්ඡා පකරුණු එපහත් ක්්රියාත්මක පනාවූ පම් 

ක්්රියාවිය අපි දැන් ආරම්භ පකාට තිපබනවා.  රපේ ඉදිරි ආර්ික සිංවර්ධන 

ක්්රියාවියට පම් කමිටුපව්බ නිර්පේශ ක්්රියාත්මක කිරීම විශාල පිටුවහලක් පවනු 

ඇතැයි අපි බලාපපාපරාත්තු පවනවා. 

 

21 වන සයවස සැලපකන්පන් දැනුම් පක්න්ේ්රීය ශත වර්ෂය පලසයි.රපේ 

සිංවර්ධනය සඳහා මානව සම්පත අතිශයින් වැදෙත්.  දැනුමින් හා 

නිපුණතාවයන්පෙන් පරිපූර්ණ අනාෙත පරපුරක් ිහිකිරීම සඳහා අධ්යාපන 

ක්පේත්්රපේ ේ්රතිසිංස්ලකරණ අවශ්යතාව “පසෞභාග්යපේ දැක්ම” ේ්රතිපත්ති 

ේ්රකාශනය තුල පපන්වා දී තිපබනවා.  ඒ අනුව අධ්යාපන ක්පේත්්රපේ 

අවශ්ය ේ්රතිසිංස්ලකරණ සදුකිරීම සඳහා අපි පවනම රාජ්ය අමාත්්යාිංශයක් පවා 

පිහිටුවනු ලැුවා.  පමම ේ්රතිසිංස්ලකරණ සදුකිරීම සඳහා අවශ්ය විපශෂඥ 

සහාය ලබාෙැනීම අරමුණු කර ෙනිමින් කාර්යසාධක බලකායන් පදකකුත් 

පිහිටුවනු ලැබූවා.  පම් අය විසන් ලබා පදන ලද නිර්පේශ ක්්රියාත්මක කිරීම පම් 

වනවිට ආරම්භ පකාට තිපබනවා. 

 

දැනටමත් විශව විේ්යාලවලට ඇතුලත් කර ෙන්නා සසුන් ේ්රමාණය පම් වසර 

තුලම 10,000 කින්, එනම් 30% කින් ඉහළ නිංවා තිපබනවා.   

 

රජපේ තාක්ෂණ විේ්යාලවලට ඇතුලත් කර ෙන්නා සසුන් ේ්රමාණය ලක්ෂපේ 

සට පදලක්ෂය දක්වා වැඩි කරන්නට ේ්රතිපාදන පවන් ී තිපබනවා.  විශව 

විේ්යාලවල ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා නෙරාශ්රිත විශව විේ්යාල පේධතියක් 

සෑම දිස්ලත්්රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි ඉදිකිරීමට අනුමතව තිපබනවා.  

අධ්යාපන ේ්රතිසිංස්ලකරණ පයෝජනා පව්බෙවත්ව ක්්රියාත්මක කිරීමට අපි 

කටයුතු කරනවා.  ඒ අනුව ඉදිරි වසර කිහිපය තුල අධ්යාපන ක්පේත්්රය තුල 

සැලකිය යුතු ගුණාත්මක ේ්රෙතියක් අත්කර ෙැනීමට අපි බලාපපාපරාත්තු 

පවනවා.  නූතන පලෝකය තුල අපේ ආර්ික අරමුණු යථාර්ථයක් කිරීමට නම් 

අපේ රට තුලත් නව තාක්ෂණපයන් සන්නේධ සමාජයක් ිහි කළ යුතුමයි. 

 



තරඟකාරිත්වපයන් ජයෙැනීම සඳහා කෘිකර්මය, කර්මාන්ත සහ පස්ලවා යන 

සයලු ක්පේත්්රවලට අනාෙතපේදී තාක්ෂණය පදනම් කර ෙන්නට සදුපවනවා.  

එයට සහාය ීම සඳහා ජනතාවපග ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැිංීමට ඉවහේ වන 

තාක්ෂණික නව්බ්යකරණ සිංස්ලකෘතියක් පොඩනැගීමට අපි බලාපපාපරාත්තු 

පවනවා.  

 

 

“පසෞභාග්යපේ දැක්ම” ේ්රතිපත්තිවලට අනුව ආර්ික සිංවර්ධනය සඳහා රාජ්ය 

සහ පපෞේෙික අිංශ පදපකහිම තාක්ෂණය භාවිතය ේ්රවර්ධනයටත්, 

නපවෝත්පාදන දිරිෙැන්ීමටත් රජය විශාල සහායක් ලබා පදනවා.  තාක්ෂණ 

ක්පේත්්රවලට බදු සහන රැසක් පම් වනවිටත් ලබා දී තිපබනවා.   

 

තාක්ෂණය පවනුපවන්ම පවනම අමාත්්යාිංශයක් පිහිටුවා එය මපග යටතට 

පවරා ෙැනීමට පසුිය දිනවල අපි කටයුතු කළා.  පමම අමාත්්යාිංශය හරහා 

තාක්ෂණ ක්පේත්්රපේ දියුණුවට අවශ්ය ේ්රතිපත්ති සකස්ල කිරීම හා ඒ සඳහා 

අවශ්ය නීතිරීති රාමුව සකස්ල කිරීම පමන්ම රාජ්ය යාන්ත්්රණය හා පවපළඳපපාල 

ක්්රියාවිය සරල කිරීම, දැනුම හුවමාරුපව්බ පමවලමක් පලස පතාරතුරු 

තාක්ෂණය භාවිතපයන් ඩිජිටේ ආණ්ඩුකරණය පුළුේ කිරීම වැනි කරුණුවලට 

අවධානය පයාමු පවනවා.  තාක්ෂණ ක්පේත්්රපේ  ව්බ්යවසායකත්වය දිරිෙැන්ීම 

සඳහා කඩිනමින් ව්බ්යාපාර ආරම්භ කිරීමට සයලු පහසුකම් ඇති තාක්ෂණික 

උේ්යාන 5 ක් පතෝරාෙත් දිස්ලත්්රික්ක පහක ආරම්භ කිරීමට දැනටමත් 

ක්්රියාපකාට තිපබනවා.  පමවැනි උත්පත්ජන හරහා තාක්ෂණ ක්පේත්්රය තුල 

පුනර්ජීවනයක් ඇතිකිරීමට අපිට අවස්ලථාව ලැපබනවා. 

 

මා පමපතක් කී සයලු පේ කපේ සමස්ලත පලෝකයම අකර්මන්්ය කල, පකාවිඩ් 

වසිංෙතයටත් මුහුණ පදන ෙමන් වසරක වැනි පකටි කාලයක් තුල බව අමතක 

පනාකරන පලස මම පම් රපේ ුේධිමත් ජනතාවපෙන් ඉේලා සටිනවා.  

 

වසරකට ඇමරිකානු පඩාලර් මිියන හාරදහස්ල පන්සීයක් පමණ විපේශ 

විනිමයක් රටට ලබා දුන් සිංචාරක ක්පේත්්රය පම් රපේ ලක්ෂ තිහකට ආසන්න 

පිරිසකට ඍජු සහ වක්්ර රැකියා සැපයූවා.  පම් අය අද තම ජීවිකාව කරෙත 

පනාහැකිව දැඩි අසීරුතාවන්ට පත්ව සටිනවා.  හැකි ඉක්මනින් අපි පම් අයට 

විසඳුම් ලබා දිය යුතුයි.  ඒ නිසා, පසෞඛ්ය මාර්පෙෝපපේශ දැඩි පලස අනුෙමනය 

කරමින් විධිමත් සැලැස්ලමක් යටපත් සිංචාරක ව්බ්යාපාරය පියවපරන් පියවර යළි 

ආරම්භ කිරීමට අපි කටයුතු කර තිපබනවා. 

 

මම හැමදාමත් පරිසරයට ආදරය කල පකපනක්.  එදා නාෙරික සිංවර්ධන 

අමාත්්යාිංශපේ පේකම්වරයා වශපයන් සටියදී නෙර අලිංකරණය, නිවාස 

සිංවර්ධනය, ඇවිදින මිංතීරු හා නාෙරික උේ්යාන සකස්ල කිරීම වැනි සයලු 

ව්බ්යාපෘතිවලදී පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් ඒ සිංවර්ධන කටයුතු කරන්නට මම 

කටයුතු කළා.   



 

අදත් මපග රජය අනාෙත පරපුර පවනුපවන් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට විපශෂ  

අවධානයක් පයාමු පකාට තිපබනවා.  නාෙරික වන උේ්යාන ඉදිකිරීම්, හරිත 

නෙර සැලසුම්කරණය, හරිත ව්බ්යාපෘති, ජාතික රුක්පරෝපණ වැඩසටහන්, ඇල 

මාර්ෙ හා වැව්බ අමුණු ේ්රතිසිංස්ලකරණය, පුරන් කුඹුරු යළි අස්ලවැේදීම, කාබනික 

පපාපහාර භාවිතය ේ්රවර්ධනය, ේලාස්ලටික් භාවිතය සීමා කිරීම වැනි සයලු 

පේවින් පපනී යන්පන් පම් රජපේ තිරසර පරිසර කළමනාකරණ ේ්රතිපත්තිය 

ක්්රියාවට නැපෙන ආකාරයයි. 

 

ජනතා පක්න්ේ්රීය ආර්ික ේ්රතිපත්තිය තුල මූික පදනම ී තිපබන්පන්, 

ආර්ික නිදහසකින් පතාරව ආර්ිකපේ සැබෑ ේ්රතිඵල අත්කර ෙත පනාහැකි 

බවයි.  දුේපත්කම තුරන් කිරීම, සයලු පුරවැසයන්ට දියුණුීම සඳහා සම 

අවස්ලථාවන් ලබාදීම, පේශීය ව්බ්යාපාරිකයින් පොඩනැගීම යන රජපේ අරමුණු 

ඉටුකර ෙැනීම සඳහා අපට පිරිසදු හා කාර්යක්ෂම රාජ්ය පස්ලවයක් අත්්යවශ්ය 

පවනවා.   

 

පමරට රාජ්ය පස්ලවය සමස්ලත රටපුරා විසරුණු ශක්තිමත් යාන්ත්්රණයක්.  පමය 

පලෝකපේ පබාපහෝ රටවල පනාමැති විශාල අවස්ලථාවක්.  එබැවින්, එම ශක්තිමත් 

යාන්ත්්රණය විසන් රපේ තීරණ ෙැනීපම් ක්්රියාවිපේදී ඉහළ දායකත්වයක් 

ලබා පදනු ඇති බවට අපි අපේක්ෂා කරනු ලබනවා.   

 

එපස්ල වුවත්, වර්තමානපේ සෑම ස්ලථරයකදීම තීන්දු තීරණ ෙැනීපම් 

දුර්වලතාවයක් අපිට දකින්නට ලැපබනවා. ඉතා සරල ආයතනික කටයුතු 

සම්බන්ධ තීරණවලදී පවා, නිලධාරීන් විසන් තීරණ පනාපෙන ඒවා අමාත්්ය 

මණ්ඩලයට පයාමු කරනු දක්නට ලැපබනවා.  සෑම කාරණයකටම චක්්රපේඛ 

උපපදස්ල බලාපපාපරාත්තු පවනවා.  තමන්ට තීරණ ෙැනීමට හැකි සීමාව තුල 

වුවද තීරණ ෙැනීමට පැකිපලනවා.  පම් තත්ත්වය පවනස්ල කර පනාෙත්පතාත් 

රට ඉස්ලසරහට පෙනියන්න ඉතා දුේකර පවනවා.   

 

නිවැරදි තීන්දු පෙන රට පවනුපවන් වැඩ කරන රාජ්ය පස්ලවකයන් තවදුරටත් 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන නීති ේ්රතිසිංස්ලකරණ පම් වනවිටත් සකස්ල 

පවමින් පවතිනවා.  එනිසා, පස්ලවා සැපයීපම්දී මහජනතාවට බාධාකාරී වන 

සීමාවන් සහ ක්්රමපව්බදයන් ි හිේ කර ෙනිමින්, රාජ්ය යාන්ත්්රණය ක්්රියාත්මක 

කරන පලස වෙකිව යුතු සයලුපදනාපෙන් මම ඉේලා සටිනවා.   

 

“ෙම සමෙ පිළිසඳරක්” වැඩසටහනට මම පුේෙිකව හා සක්්රීයව සම්බන්ධ 

වන්පන් ග්රාමීය සිංවර්ධනය රජපේ මූික ේ්රමුඛතාවක් නිසයි.  “පසෞභාග්යපේ 

දැක්ම” ේ්රතිපත්ති ේ්රකාශනපේ සඳහන් වන ජනතා පක්න්ේ්රීය ආර්ික 

ේ්රතිපත්ති ිම් මේටපම් ක්්රියාවට නැිංීපම්දී දිස්ලත්්රික් සහ ේ්රාපේශීය 

මේටපම් රාජ්ය යාන්ත්්රණය ඉතා වැදෙත් පවනවා.   



පමම සිංවර්ධන ක්්රියාවිපේදී ආණ්ඩුකාරවරුන්, දිස්ලත්්රික් පේකම්වරුන්, 

ේ්රාපේශීය පේකම්වරුන්, පසෞඛ්ය වවේ්ය නිලධාරීන්පග සට ග්රාමීය මේටපම් 

පස්ලවා සපයන ග්රාම නිලධාරීන්, සමෘේධි නිලධාරීන්, කෘිකර්ම පර්පේෂණ සහ 

නිේපාදන සහකාර නිලධාරීන්, පවුේ පසෞඛ්ය පස්ලවා නිලධාරීන්, සිංවර්ධන 

නිලධාරීන් ආදී වශපයන් සෑම රාජ්ය නිලධාරිපයකුටම පැහැදිි වෙකීමක් 

පැවපරනවා.   

 

පකාපරෝනා වසිංෙත තත්ත්වය තුල පරෝෙය පාලනය සහ අපනකුත් පස්ලවා 

සම්පාදනපේ දී ඔවුන් සයලු පදනා අපිට පලාකු ශක්තියක් වුනා.  ඒ වපගම  රපේ 

ආර්ික සිංවර්ධන අභිපයෝෙයන් ජය ෙැනීපම්දී ද, රාජ්ය පස්ලවකයන්පග උපරිම 

දායකත්වය අපි අපේක්ෂා කරනවා.  

 

ජාතික මේටපම් කටයුතු වලදී පමන්ම ග්රාමීය සිංවර්ධනපේදීත් පේශපාලන 

නායකත්වයට විශාල වෙකීමක් තිපබනවා.  අපේ රජපේ සයලුම කැිනේ හා 

රාජ්ය අමාත්්යවරු, පාර්ිපම්න්තු මන්ත්්රීතුමන්ලා පමන්ම නෙර සභා හා 

ේ්රාපේශීය සභා පේශපාලන අධිකාරිය දිස්ලත්්රික් හා ේ්රාපේශිය සිංවර්ධන 

කටයුතුවලට සක්්රීයව සහභාි වන යාන්ත්්රණයක් අපි ක්්රියාත්මක පකාට 

තිපබනවා. 

 

දූෂණය හා නාස්ලතිය රටක සිංවර්ධනයට විශාල බාධාවක්.  රාජ්ය පාලනය තුල 

දූෂණය සහ නාස්ලතිය නැති කිරීම සඳහා අපි ආදර්ශපයන් කටයුතු කරමින් 

සටිනවා.  දුෂණයට සහ නාස්ලතියට වැරදිකරුවන් වන කිසපවකුට රජයක් 

වශපයන් අපි ිහිේ බවක් දක්වන්පන් නැහැ.   

 

පකපස්ලපවතත් වර්තමානපේ රාජ්ය අිංශ තුල දුෂණය නතර කිරීමට විශාල 

බාධාවක් ී ඇත්පත් කැමැත්පතන් පහෝ අකමැත්පතන් ජනතාව පම්වාට 

වක්්රාකාරව සහාය ලබාදීමයි.  ඒ නිසා මම ජනතාවපෙන් ඉේලා සටිනවා, 

දූෂණයට ඍජුව පහෝ වක්්රව සහාය පනාදක්වන පලස.  යම් කිස පුේෙලපයක් 

දූෂණයට සම්බන්ධ නම්, ඒ සඳහා ඔබව පපාළඹවනවා නම් අදාළ ආයතන 

දැනුවත් කරන්න.   

දූෂණය හා නාස්ලතිය නැති කිරීමට රටපුරා සමාජ මතයක් නිර්මාණය කරන්න 

එකතු පවන්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා.  අපේ අනාෙත පරපුර පවා 

පම් සම්බන්ධපයන් දැනුවත් කළයුතුයි.  ඒ සඳහා මාධ්ය වින් ලැපබන සහායත් 

අපි අෙය කරනවා. 

 

මා ජනාධිපති කරීම සඳහා තමන් පවපහස වූ බව විවිධ පාර්ශව ේ්රකාශ 

කරනවා.  එය සත්්යයක් විය හැකියි.  සමාජපේ සෑම පැතිකඩක්ම නිපයෝජනය 

කරන ජනතාව මා වටා පරාක් ී මට සහාය දුන්නා.   

 

මා විශවාස කරනවා බහුතරයක් එපස්ල කපේ පුේෙික වාස තකා පනාව රට 

පවනුපවන් පස්ලවයක් මපෙන් බලාපපාපරාත්තු වූ නිසාය කියා.  එපස්ල අවිංක 



පච්තනාපවන් මට සහාය දුන් ජනතාවපග පපාදු අපේක්ෂාවන් ඉටුකරන්නට මම 

හැමවිටම කටයුතු කරනවා.   

නමුත් පුේෙික පහෝ ව්බ්යාපාරික අවශ්යතා ඉටු කරෙැනීපම් පටු පච්තනාපවන් 

මට සහාය දුන් අය සතුටු කිරීම සඳහා රටට අහිතකර තීන්දු ෙන්නට මම 

කිසවිපටක සූදානම් නැහැ.  

 

ඉතිහාසය පුරා ශක්තිමත් ශිේටාචාරයන් පොඩනැගුපව්බත්, රටවේ සිංවර්ධනය 

කපේත් අනාෙතය පදස ධනාත්මකව බලා ඉලක්ක හඹා ිය මිනිසුන් විසන්.  

අපේ රපේ සිංවර්ධනය සඳහාත් පම් පමාපහාපත් අවශ්ය වන්පන් එවැනි 

චින්තනයක්. 

 

අපනකුත් අය විසන් කරන හැම පේකම වැරදි පමණක් දකින සමාජය පවනුපවන් 

තමන් කිසවක් පනාකරන, සර්ව අසුභවාදීන්පෙන් රපේ ේ්රෙමනයට කිසදු 

දායකත්වයක් ලැපබන්පන් නෑ.   

 

අද අපට අවශ්ය තිපබන්පන් රටට ආදරය කරන, සමාජයට වැඩදායී, විපව්බචනය 

පපසකලා ෙැටලුවලට ේ්රාපයෝික විසඳුම් ලබාපදන, ධනාත්මක පුරවැසයන්පග 

ආශිර්වාදය හා සහායයි. 

 

ඵලදායී පුරවැසපයක්, සතුටින් ජීවත්වන පවුලක්, විනයෙරුක, ගුණෙරුක 

සමාජයක්, පසෞභාග්යමත් පේශයක් කියන මූික අරමුණු ඉටුකර ෙැනීම සඳහා 

අපි කැපී සටිනවා.  අපේ රපේ බහුතර ජනතාව ඔවුන්පග නිස දායකත්වය 

ලබාදුන්පනාත් ඒ අරමුණු ඉටුකරෙන්න පුළුවන්.  ඒ නිසා ධනාත්මක ආකේප 

සහිතව, ඔපේත් මපගත් දූ පුතුන්පග, අනාෙතය පොඩනැගීම සඳහා අප සමෙ 

එකතු වන පලස පම් රපේ සයලු පුරවැසයන්ට මම යළිත් ආරාධනා කරනවා. 

 

ඔබ ඉේලා සටි නායකයා මමයි.  ඔබ මට බාරදුන් වෙකීම මම පනාපිරිපහලා ඉටු 

කරනවා. 

 

පතරුවන් සරණයි.  ඔබට සැමට ස්ලතුතියි.  

 

 

ජනාධිපති මාධ්ය අංශය 
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