
 

 

ජනාධිපති අතිරු ගෝඨාභය රාජපක් මැතිතුමා  

2020-11-18 රාත්රී 8.30 ට සියලු රපලාහිනී වශ ගුලන් විදුලි නාළිා ඔව්ගවේ ජාතිය 

අමතා රන ද විගේ ප්රාය.  

ආයුගබෝලන්, 

මීට ලවරට ගපර ගේ රගේ 69 ක්යට අධි ඡන්ද දායයන් ඔගේ නල ජනාධිපතිලරයා ගව මාල 

පත්රත්තා. මට එදා ඡන්දය බා දුන්ගන් බහුතරයක් සිිංශ ජනතාල බල රශවක් ගනොගේ. ඔවුන් 

ඒරාශී වුගන් ගබදුේලාදයට, අන්තලාදයට, ත්රව්වලාදයට වශාය ගදන විවි  ගශශීය ගමන්ම විගශශීය 

බගේයන් ශා මතලාදයන් ශමුගේ, සිිංශ ජාතිය, අගේ ආම, ජාති වේපත් ශා පාරේපරි උරුමයන් 

විනා වීගේ තර්ජනයට ක්ගලමින් පලතින බලට වා ාරණ බියක් ඔවුන් තු තිබුන නිවයි. 

ජනතාල මගන්  ප්ර ානතම ල්ලීමම ' රට ගේරාගදන්න ' යන්නයි. ජනතාල ල්ලා සිටි ආාරයට රට 

සුරක්ෂිත රන්නට අලය ියයලර අප ගේ ගටි ාය තු ගන  තිගබනලා.  තලදුරටත්  ජනතාල ගේ 

ැන බිය වැ තබාත යුතු නැශැ. 

මගේ ධුර ාය තු ජාති ආේ ගේදයකින් ගතොරල, සියලු පුරලැසියන්ට වා ාරණත්ලය ලටුලන, 

ඔවුන්ගේ අයිතිලාසිේ සුරැගන, පාන තන්ත්රයක් රට තු  ඇති රන අතර, ගේ රගේ උත්තරීතර 

ලයලව්වාලට අනුල රගේ ඒීයය බල ආරක්ා රන බලටත්, බුශ  ාවනය සුරක්ෂිත ගොට ගපෝණය 

රන බලටත්, එදා රුලන්ලැලි වෑ පුදබිගේදී ප්රතිාාලට අනුල මම වෑම විටම ්රියා ගොට තිගබනලා. 

වෑම මව ත්රත්රයි නිායි ප්ර ාන ගපග්ල ගබෞශ  ිකක්ුනන් ලශන්ගවේාගන් වමන්විත උපගශන 

වභාලක් ශමුවී රාජය පානය ියලිබවල උන්ලශන්ගවේාගේ අනුාවනා බා න්නා ලැඩියලිගලුතත් මම 

අනුමනය රනලා.   

මා ජනාධිපතිලරයා ලගයන් පත්ලන්නට ගපර ආමි අන්තලාදීන්ගේ ත්රව්වලාදී ්රියා නිවා ගේ රගේ 

ජීවිත ණනාලක් විනා වී තිබුනා, පාතාය බතු වී රටපුරා කාතන රැ්ලක් ආරේභ වී තිබුනා, ිංාල 

ජාතයන්තර මත්්රලය ුදගදනු රුලන්ගේ තිේගපොක් බලට පත් වී තිබුනා, බුශධි අිං ශා ආරක් අිං 

දුර්ල වීම නිවා  රට අනාරක්ෂිත ලන තත්ලයක් ඇති ගලමින් තිබුනා. පුරාවිදයාත්ම ලටිනාේ ඇති 

ඓතිශාසි පුදබිේ පලා අන්තලාදීන් විසින් ආක්රමණය ගොට තිබුනා.  

මා බයට පත් ව පසු රගේ ආරක් අිංලට සුදුසු නි ාරීන් පත්ගොට ඔවුන්ගේ ලීයේ 

ගනොියරිගශා ලටුරන්නට බය බා දුන්නා. ඩාලැටී තිබ බුශධි අිං ප්රතිලයුශත ගොට ඒලා යලි 

පනන්ලන්නට ටයුතු ා.  

ඒ අනුල  ගමොනම ආාරගේ ගශෝ අන්තලාදයට යලි හිව එවවීමට ඇති ලඩඩ අිය පානය ගොට 

තිගබනලා. මත් උලදුර පානය කිරීම වවශා ලතාමත්ම විධිමත් ශා වක්රීය ලැඩවටශනක් ්රියාත්ම ගොට 

තිගබනලා. අතීතගේ ාක් ගමන් සිර ගල්ල ඇතුත සිට මත්්රලය ජාලාරේ රන්නට, පාතාය 

ගමගශයලන්නට මින් මතු ලඩක් නැශැ.  

 



 

 

තල දුරටත් ගේ රගේ ජනතාල පාතා ්ලලි ලට, ේපේ රුලන්ට, ජාලාරේ රුලන්ට බිගයන් 

ජීලත් ලන්නට අලය නැශැ. ලදිරිගේදී අිය ගේ ලැඩියලිගල තලත් ක්තිමත් රන්නට ටයුතු 

රනලා. 

පුරා විදයාත්ම ලටිනාමකින් යුතු ව්වාන ආරක්ා කිරිමටත්, අගේ ගබෞශ  ශා ජාති උරුමයන් 

රැැනීමටත් මම ගේ ලන විට විගේ ාර්ය වා  බායක් ියහිටුලා තිගබනලා. 

ගේ ලන තුරු අප සියලු ගශ ග්ල ගේ රගේ බහුතර ජනතාල විසින් ජනාධිපතිලරණගේදී ගමන්ම 

පාර්ලිගේන්තු මැතිලරණගේදීත් අනුමත රන ද, ජනතාල විසින්ම ජනතාල උගදවා වව් ර 

ඇති 'ගවෞභායගේ දැක්ම' ප්රතිපත්ති මාාලට අනුලයි. 

රණ විරුලන් පාලාගදන, ජාති වේපත් විුතණන, ගටි ාීමන ලාසි ගලනුගලන් ඕනෑම ගිවිසුමක් 

ියලින්නට සදානේ, විගශ බගේලට රගේ අභයන්තර ටයුතු ලට ඇඟිලි ැසීමට ලඩගදන 

යුය දැන් අලවන් වී තිගබනලා. සියලු රටල්ල වම මිත්රශීීම වේබන් තා පලත්ලන්නට සදානේ, 

කිසිදු රටට ැති ගනොලන, බලත් ජාතීන් අතර ැටුේලට පාර්ලරුගලක් ගනොලන, 

අිකමානලත්, ව්ත්රලරී රටක් ගව අිය යලිත් අගේ ව්වාලරය ගොලට ගපන්ලා තිගබනලා. ාපීය 

බලතුන්ගන් ගමන්ම ගෝීමය බලතුන්ගන් අද අපට නිසි ගෞරලය ැගබන්ගන ඒ නිවයි. 

ලතාමත්ම ගටි ායක් තු ගේ රගේ වාේප්රදායි ගශපාන විංව්තතිගේ ආ්ලපමය 

ගලනව් ේ රැවක් රන්නට අියට පුලුලන් වී තිගබනලා. අිය එය පටන් ත්ගත් 

ජනාධිපතිලරණගයන්මයි. එදා අිය ේාව්ටික් ගපොලිතීන් ශා ගපෝව්ටර් ලලින් ගතොර, අපශාව 

උපශාව ශා මඩ ැසීම ලලින් ගතොර, ප්රතිපත්ති මත පදනේ ව, ආදර්මත් ඡන්ද ලයාපාරයක් රටට 

ශඳුන්ලාදුන්නා. ලන් පසු පැලැත්වුන පාර්ලිගේන්තු මැතිලරණයත් මෑත ලතිශාවගේ ආදර්මත්ම 

මැතිලරණ ලයාපාරයක් ගව නේ රන්නට පුලුලන්. බහුතරයක් අගේක්යන් ගපෝව්ටර්, 

බැනර්, ේඅවුේ ප්රදර්නගයන් ලැීය සිටියා, මැතිලරණ නීති ඩකිරීේ ලතා අලම මේටම 

පැලතුනා.  හිිංවන ්රියා, ප්රචණ්ඩත්ලය ගශෝ මැතිලරණ දණ ැන අවන්නටලත් තිබුගන් නැශැ.  

ගේ ගලනවත් වම ජනතාලත් තරාතිරම ගනොතා හිටපු ගශපානායින් ගබොගශෝ ගදගනුතට 

පාර්ලිගේන්තු ලරේ අහිමි රන්නට ටයුතු ගොට තිගබනලා. ට ගපර 225 ම එපා කියන 

මතලාදගේ සිටි ජනතාලගේ ගෞරලය යලි දිනා ැනීගේ අලව්වාල ඒ නිවා නල පාර්ලිගේන්තුලට 

පත් වී සිටින මශජන නිගයෝජිතයන්ට ැබී තිගබනලා.  

බයට පත් වීගමන් පසුලත් මා ටයුතු ග්ල ජනාධිපති තනතුර ලරප්රවාදයක් ගනොල ලීයමක් 

පමණකි යන ප්රතිපත්තිගේ සිටයි. ඒ අනුල අනලය වියදේ, නාව්තිය, ශා පුහු ආගටෝපය 

මුළුමනින්ම ියටු දකින්නට මම ටයුතු ගොට තිගබනලා.   

තව ාය තු අිය කිසිදු ආාරයකින් අධිරණයට ගශෝ ගපොීමසියට බපෑේ ග්ල නැශැ. 

පත්වීේ, උවව්වීේ සිය්ල සිදුවුගන් ගශපාන බපෑේ ලලින් ගතොරල සුදුසුේ මතයි.  

ගශපාන ප්රතිලාදීන් මර් නය වවශා නීතිය අලභාවිතා කිරීගේ ක්රමගේදය අිය මුලුමනින්ම 

ප්රතික්ගේප ා. නීතිගේ ආධිපතයය වැබවින්ම සුරකින ශැටි අිය ලචනගයන් ගනොල ආදර්ගයන් 

ගපන්වලා. 

රජගේ උවව් තනතුරු වවශා සුදුව්වන් ගතෝරාැනීමට අිය ලතත්තියන්ගන් වමන්විත මිටුලක් 

පත්ා. ගමලැනි ප්රතිපත්තියක් මීට ගපර කිසිම රජයකින් ්රියාත්ම ගොට තිබුගන් නැශැ. 

තලදුරටත් ගශපාන බ පුලුලන්ාරේ මත නුසුදුසු පුශයන් රාජය ආයතන ප්ර ානීන් ගව 

පත්ලන්නට තිබුන ලඩඩ ලන් ඇහිරුනා. 

 



 

 

මා ජනාධිපතිලරයා ලගයන් පත්ලන විට ගේ රගේ ආර්ථි ලර් න ගේය පසුගිය ලවර 5  

පාන ාය තු විා ඩා ලැටීමට ක් වී 2.1% ලැනි ලතා දුර්ල මේටම තිබුනා. 

2014 ලන විට 4.3% ක් දක්ලා අඩු වී තිබුන රැකියා වියුක්තිය 2019 ලන විට 4.8% දක්ලා යලි ලශ 

ගොව් තිබුනා. 

ගඩොරයට වාගේක්ල රුියය සීඝ්රගයන් ඩාලැටීම නිවා මුය ඒය අව්වාලර වී ආර්ථිය 

විා අවිනි්චිත භාලයට මුහුණ දී  තිබුනා. 

විංචාර ලයාපාරය බිව ලැගටමින් තිබුනා. විගශ රැකියා නියුක්තියන්ගන් ලාර්ෂිල එන 

ආදායම අඩු ගලමින් තිබුනා. 

රගේ ණය බර අතියින් ලශ ගොව් තිබුණා. ජනතාල මත රජය විසින් විා බදු බරක් පටලා 

තිබුනා. ලශ ගපොීම අනුපාතයන් නිවා ගශශීය ලයාපාරියන් විා අසීරුතාලන්ට මුහුණ දී 

සිටියා. ගේ තත්ලය පානය රන්නට අිය ඩිනේ ියයලර රාශියක් ත්තා. 

බදු බර අඩු ගොට ජනතාලට වශන දුන්නා. විගේගයන්ම ලැටුේමත උපයන විට ගවිය යුතු ඍජු 

බදු අඩු ා ගමන්ම ගපොීම මත පැලති රවලාැනීගේ බදු ලලත්ා. ගශශීය ලයලවායයා 

අරමුුද රනිමින් බදු වශන රැවක් බාදීමට ටයුතු ා. බදු ක්රම වර ා. ගශශීය 

නි්පාදන ලට අහිතර තරඟාරී  ආනයනයන් සීමා ා.  

ගපොීම අනුපාතයන් විා ලගයන් අඩු කිරීම ශරශා ණය මුද්ල අලය ජනතාලට ශා 

ලයාපාරියන්ට වශන බා දුන්නා. ලවර  කිහිපයක් පුරා අන්ඩල ඩා ලැගටමින් තිබුන විගශ 

විනිමය අනුපාතය ව්වාලර මේටම පලත්ලාගන යන්නට ටයුතු ා 

සීඝ්රගයන් ලශ යමින් තිබුන විගශ ණය ැනීේ පානය ා. ඒ ලගේම අගේ රගේ ජාතයන්තර 

ප්රතිරපයට ශානියක් ලන්නට ලඩ ගනොදී ගලන්නට නියමිතල තිබු සියලුම විගශ ණය ලාරි අිය 

ගලා දැමුලා.  

පසුගිය රජය විසින් ගශශීය වැපයුේරුලන්ට ගනොගලා තිබ  හිඟ මුද්ල විා ප්රමානයක් 

ගලන්නට අිය ටයුතු ා. ගපොගශොර වවශා රුියය්ල බිලියන 24 ුතත්, ඖ  වවශා බිලියන 32 

ුතත්, ලදිකිරීේ ටයුතු වවශා බිලියන 119 ුතත්, ලැඩිහිටි වශනා ාර බිලියන 20 ුතත්, විවි  

අමාතයාිං වවශා ගවේලා වැප් ේ  අයට බිලියන 47 ුතත් ගලා දැමුලා.  

ගේ ආාරයට වමාජයට මුද්ල  නිදශව් කිරීම, අඩපණවී තිබුන රගේ ආර්ථි ්රියාලලිය යලි වක්රීය 

කිරීමට උපාර වුනා. 

අගේ රගේ ග්රාමීය ජනතාලගන් බහුතරයක් වේබන් ල සිටින තෂිර්මාන්ත ක්ගේත්රය යලි නා 

සිටුලන්නට ගටි ක් තු අිය විා ලැඩ ගොටවක් ා. 

වී මිදී ැනීම වවශා වශති මි රුියය්ල 32 සිට රුියය්ල 50 දක්ලා ලැඩිා.ගපොගශොර 

වශනා ාරය ගනොමිග්ල දුන්නා.ගශශීය තෂි නි්පාදයන් ආරක්ා කිරීමට ේමිරිව් ලැනි ගභෝ 

ප්රති අපනයන තශනේ  අතර වමශර තෂි නි්පාදන ආනයන කිරීම වේපර්ණගයන් 

නතරා. වී, බඩ ලරිඟු,  ානය ලර්, අ, ළුුද නි්පාදනය දිරිමත් ලන ගව ආනයන බදු 

මණාරනය ා. එතගනෝ්ල ියටරටින් ගන්වීම වේපර්ණගයන්ම තශනේ ා. 

රට පුරා පුරන් ුතඹුරු යලි අව්ලශදන, තරුණ පරපුර ලාලට ආර්ණය ලන, ජනතාල ගලතු 

ලාලට ගයොමුලන ආාරගේ    නල ප්රගබෝ යක් තෂිර්මාන්ත ක්ගේත්රය තු ඇතිරන්නට 

අපට පුලුලන් වුනා. 



 

 

ුතමන දු්රතා මැශගශ වුනත් අගේ අපනයනයන් ඩා ලැගටන්නට අිය ලඩ දුන්ගන් නැශැ. ගේ 

ලන විට අගේ වමව්ව අපනයන ආදායම මීට ගපර ලවරලට ලඩා ලශ මේටම තිගබනලා. 

අගේ ආර්ථි ප්රතිපත්තිය තු  ග්රාමීය ජනතාලගේ දිළිදු බලට විවඳුේ ගවවීම ප්රමුතාලක් ගලනලා. 

ඒ අනුල ඩිනමින්  අල ානය ගයොමුවිය යුතු ක්ගේත්ර කිහිපයක් අිය ශඳුනාත්තා.  

අගේ රගේ අතියින්ම දුේපත් පවු්ල ලක් රගන රැකියා ක්යක් බා දීගේ ලැඩවටශනක් 

දියත් ා. ගේ වෑම රැකියා අලව්වාලක් ශරශාම අතියින් දිලිඳු පවු අනාතය ක්තිමත් 

කිරීම වවශා අඩිතාමක් ලැගටනලා. ඒ අනුල ගේ ලන විට සුදුසුතම පුශයන් ගවොයා රැකියා 

35,000 ක් බා දී අලවන්. ලතුරු අයටත් ලතා ගටික් තු රැකියා බාගදනලා. 

රගේ  නය ලැයගොට අ යාපනය බාදුන් උපාධි ාරීන් විා ියරිවක් ාාන්තරයක් පුරා 

රැකියා නැතුල සිටිනලා නේ එය අ යාපන ක්රමගේ ලරදක්. වි්ලවිදයා අ යාපන ප්රතිවිංව්රණ 

ශරශා ඒ ලරද ලදිරිගේදී නිලැරදි රගන අතරම, ගමගතක් රැකියා නැතිල සිටි උපාධි ාරීන් 60 

දශවට රැකියා බා ගදන්නටත්, රටට ඵදායි ගවේලයක් කිරීම වවශා ඔවුන්ට අලය රන 

පුහුුදල බා ගදන්නටත් අිය ටයුතු ා.  

ග්රාමීය ජනතාල තු දිළිදුම ියටු දැීයගේ තලත් ියයලරක් ගව සින්නක්ර ලඩේ අහිමි පවු්ල 

20,000 ට අක්රය බැගින් ලඩේ බා දීමට ්රියාරමින් තිගබනලා. 

වෑම පවුටම පානීය ජය බා දීගේ අගේ වැැව්ම යටගත් දිලයින පුරා 429,000 ට ජ 

වැපයුේ බාදීමට අලය මලි ටයුතු අලවන්වී තිගබනලා. 

මාර් ක්ගේ ලැඩවටශන යටගත් ගේ ලන විටත් කිගෝමීටර් 10,000  ලයාපතති 3 ක් ආරේභ වී 

තිගබනලා.  

පාේ 10,000 ක් ලදිකිරීගේ ලැඩවටශන යටගත් පාේ 5000  පමණ ලැඩ අලවන් අදියරට 

පැමිණ තිගබනලා. 

නාරි අඩු ආදායේාභීන් ශා ම යම පිංතියන් ගලනුගලන් ගේ ලවර තු පමණක් නිලාව 

20,000 ට ලැඩි ප්රමාණය ලැඩ ආරේභ වී තිගබනලා. 

එ මට එ නිලවක් ලැඩියළිගල යටගත් ග්රාමීය නිලාව 14,000 ක් ලදි ගගරමින් පලතිනලා 

ලතු නිලාව 4000 ක් ලදි කිරීගේ ලැඩ ආරේභ ගොට තිගබනලා 

රට පුරා පාවැ්ල 1000 ක් ජාති මේටමට ලැඩිදියුුද රනු බනලා. 

වි්ලවිදයාලට ඇතුත් රන්නා සිසුන් ප්රමාණය දැනටමත් 10,000 කින් ලශ නිංලා 

තිගබනලා. නිදශසින් පසු එක් ලවරක් තු වරවවි ලරේ බන සිසුන් ප්රමාණය ගමතරේ ලශ ගිය 

අන් ලවරක් නැශැ. ලදිරියටත් ගේ ආාරයටම ලවරක් පාවා වි්ල විදයාල  ාරිතාල ලැඩි 

රන්නට වැසුේ ගොට තිගබනලා. 

අිය ගේ සිය්ල ග්ල වාමානය තත්ලයන් යටගත් ගනොගේ. අිකගයෝ රැවක් මැශගශයි. ජනාධිපති 

ධුරගේ ලැඩ බාරත් දා සිට පාර්ලිගේන්තුල විසුරුලා ශරින තුරු මට ලැඩ රන්නට වුගන් සුළුතර 

ආණ්ඩුලක් වමයි.  පාර්ලිගේන්තුල තු බහුතරය තිබුගන් විපක්ය වතුල නිවා කිසිදු පනතක් 

ගශෝ අයලැයක් වේමත ර ැනීමට ශැකියාල තිබුගන් නැශැ.  

 

 



 

 

ගොවිඩ් ලවිංතය ගෝය පුරා පැතිගරන්නට පටන් ත්ගත් ජනාධිපතිලරණය අලවන් වී 

මාවයක් ත ලන්නට ගපරයි. 2020 ජනලාරි මාවගේ චීනගේ වශාන් නරය ලවා දැම විට ලතා 

ඩිනමින් තීරණයක් ගන එහි සිටි ශ්රී ාිංකි සිසුන් 33 ගදගනුත ආරක්ෂිතල ිංාලට ගන්ලා 

ගන ක්රමලත්ල නිගරෝ ායනය ගොට නිගලව් ලට යැේගේ ගෝගේ අනික් රටලටත් 

ආදර්යක් ගදමිනුයි. 

ිංාල තු පෂමු ගොවිඩ් ගරෝගියා ගව ලාර්වා ලන විටත් අප විසින් ලදිරිගේ ඇතිවිය ශැකි 

ගොවිඩ් රැ්ලක් පානය රන්නට ාර්ය වා  බායක් ියහිටුලා වැසුේ වව් කිරීම 

ආරේභ ගොට තිබුනා. ඒ නිවා අපට ලතා ලක්මනින් ගොගරෝනා පමු රැ්ල පානය රන්නට 

පුලුලන් වුනා. ගොගරෝනා පානය කිරිගේදී ශ්රී ිංාගේ වාර්වත්ලය ගෝ ගවෞය 

විංවි ානය විසින් පලා අය රනු ැබුලා. ගගවේ ගලතත් ජනතාල ආරක්ා රැනීම වවශා 

මාව ගදක් පමණ ායක් රට වේපර්ණගයන්ම ලවා තබන්නට සිදු ව බලත් ගමහිදී අිය අමත 

ගනො යුතුයි. 

ගේ ාය තු ජන ජීවිතයට ව ආර්ථි බපෑේ අලම කිරීම වවශා රජය ්රියා ා. අතයලය 

ආශාර ජනතාලට බා ැනීම වවශා ක්රමගේදයන් වව් ා. ආදායම අහිමි ව පවු්ල ක් 59 ක් 

ගලනුගලන් රුියය්ල 5000 දීමනාල ගදලරක්ම බා දුන්නා. අසීරු ාය තු අතයාලය ආශාර 

්රලය කිහිපයම මි අඩුකිරීම වවශා බදු වශන බා දුන්නා. 

ගොගරෝනා ආවාධිතයන් ශඳුනාැනීම, ආශ්රිතයන් නිගරෝ ායන යට ක් කිරීම, PCR පරීක්ණ ශා 

සුබවා න ටයුතු වවශා ගේ ලන විට රජය රුියය්ල මිලියන 70,000 ට ලඩා වියදේ ගොට 

තිගබනලා. 

මා බයට පත් වගේ පසුගිය ලවගර් ගනොලැේබර් මාවගේයි. පාර්ලිගේන්තු මැතිලරණය 

පැලැත්වුගන් ලන් මාව 9 ට පසු ගේ ලවගර් අගෝව්තු මාවගේයි. ගේ ාය තු මා ්රියා 

ආාරය  ලතා ලශලින්ම ජනතාල අනුමත  නිවා තමයි ඔවුන් අපට පාර්ලිගේන්තු 

මැතිලරණගේදි  2/3  බයක් බා දුන්ගන්.  

මා වාර්වද අවාර්වද යන්නට ගශොවම මිනුේ දණ්ඩ ජනතා මතය මිව ගශපාන විරුශ ලාදීන් 

විසින් වමාජ ජාා ශරශා පතුරන විංවි ානාත්ම ගබොරු ප්රචාර ගනොගලයි. 

අද ගෝය පුරා ගොවිඩ් ගදලන රැ්ලක් පැතිර යනලා. ගමයට බ පා තිගබන්ගන් ලඩා 

ගේගයන් ගබෝගලන ගොවිඩ් ලයිරවගේ නල ප්රගේදයක් බල ශඳුනාගන තිගබනලා. එය 

ගෝගේ වෑම රටටම අළුත් අිකගයෝයක් වුනත් ගමලර අපට ලින් ලතාගේ ද අත්දැීයේ 

ප්රගයෝජනයට ත ශැකියි.  පරීක්ණ  ාරිතාල ලැඩිකිරීම, ආවාධිතයන් ගමන්ම ආශ්රිතයන් 

ඩිනමින් ශඳුනා ැනීම, නිලැරදි නිගරෝ ායන ක්රම භාවිතය, අලදානේ වශත ප්රගශ පමණක් 

ගලන් ගොට අන් ප්රගශ ල වාමානය ජන ජීවිතය පලත්ලාගන යාම ලැනි රුුද ලදී  ගේ 

අත්දැීයේ විගේගයන්ම උපාර ගලනලා.  

ලින් ලතාගේ ගමන්ම ගමලරත් අිය ්රියාරන්ගන් වැැව්මක් ඇතුලයි. ගරෝය පැතිරීම 

වාර්වල පානය රනලාට අමතරල  ගරෝය ලැඳුන බලට ශඳුනාගන ප්රතිාර වවශා 

ගයොමු අයගන් මරණ විංයාල 0.05 % ට ලඩා අඩු අය පලත්ලාැනීමට අගේ ගවෞය 

අිං වමත් ගලා තිගබනලා.  

 ඒ නිවා අිය සියලුගදනාම ගවෞය උපගදව් නිසිගව ියළිපදිමින් ලීයගමන් ්රියාගශොත් පමු 

ගොගරෝනා රැ්ලට වාර්වල මුහුන දුන්නාක් ගමන් ලදිරි ාගේදී ගේ අළුත් තත්ලයත් අපට 

පානය ර න්නට පුලුලන්. 



 

 

රගේ විංලර් නයට ඍජුලම දාය විය ශැකි ක්ගේත්ර රැවක්  ශඳුනාගන ඒලාට ල කියන රාජය 

අමාතයලරුන් පත්කිරීමටත්, ඔවුන් ගලත අදා වියයන් වශ ාර්යයන් පලරාදීමටත් ටයුතු ර 

තිගබනලා. විංලර් න ලැඩවටශන් ්රියාත්ම කිරීම වවශා අලය  ප්රතිපාදන තම අමාතයාිංයන්ට  

ඍජුල බාදීමට ටයුතු ර තිගබන නිවාත් මුය ලීයම තමන් වතුල තිගබන නිවාත් සියූමම 

රාජය ඇමතිලරුන්ට බා ාලකින් ගතොරල තම ලීයේ ලටු ශැකියි. 

අමාතයාිං ගලන්කිරීගේ දී රගේ බහුතර ජනතාලට බපාන තෂි, ලැවිලි, ධීලර ර්මාන්ත 

ගමන්ම පාරේපරි ර්මාන්ත ශා ව්ලයිං රැකියා අලව්වා ප්රලර් නය වේබන් ගයන් විගේ 

වැකි්ලක් ගයොමු ා.  

“වතුටින් ජීලත් ලන පවුක්” යන ගවෞභායගේ දැක්ගේ වවශන් ලන අරමුුද ලටුරැනීගේදී 

විවි  වමාජ මේටේ ල ජීලත් ලන ජන ගොටව්ල නිලාව අලයතාලන් ැන විගේ අල ානයක් 

ගයොමු ෂා. ගේ වවශා ගලනම රාජය අමාතයාිං 3 ක් ියහිටුලා තිගබනලා.   

ජනතාලගේ ජීලන මේටම ලශ නැිංවීම අරමුුද ගොට නාරි ගමන්ම ග්රාමීය යටිත පශසුේ 

විංලර් නයටත්  විගේ  අල ානයක් ගයොමු ගොට තිගබනලා.  

විා විගශ විනිමයක් ලැයගොට ඖ  ආනයනය රනලා ගලනුලට ගබොගශෝ ඖ  ලර් 

ගමරට තුම නි්පාදනය අිය ආරේභ ගොට තිගබනලා.  ඖ  ආනයනය තුෂ සිදුලන අතිමශත්  

දණ ්රියා තුරන් කිරීමට අිය ටයුතු රනලා. ඖ  නි්පාදනය, වැප් ම ශා නියාමනය වවශා 

ගලනම රාජය අමාතයාිංයක් ඇති ග්ල ඒ වවශායි. 

ගවෞභායගේ දැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රානගේ දැක්ගලන ආාරයට ඵදා්  පුරලැසියන් බිහි කිරීම 

වවශා අ යාපනය ශා නිපුණතා විංලර් නය ලතා ලැදත් ගලනලා. ඒ නිවා අ යාපනය ශා 

නිපුණතා විංලර් නයට අදා සියලුම රාජය ආයතන අද අිය එක් අමාතයාිංයක් යටතට 

ගනැවිත් තිගබනලා.  

නතන ගෝයට ැගපන ආාරයට අ යාපන ප්රතිවිංව්රණ සිදු කිරීම වවශා ගලනමම රාජය 

අමාතයාිංයක් ශා ාර්ය වා  බායන් ගදක් අිය ියහිටුලා තිගබනලා. 

ගශශීය ත්රලදය විදයාල නා සිටුවීගේ ියයලරක් ගව ේපශ වික්රමාර්චචි ආයුර්ගේද විදයායතනය 

වි්ලවිදයායක් බලට පත්කිරීමට ටයුතු ර අලවන්.  

උවව් අ යාපන ආයතන ගනොමැති දිව්රික් 10 ක් ගතෝරාගන ඒලාගේ නරාශ්රිත වි්ලවිදයා 

පශ තියක් “CITY UNIVERSITIES” ගොඩනැගීමට වැසුේ වව් ගලමින් පලතිනලා.  

දැනට ගශදියන්ට බා ගදන ඩිේගෝමා වශතිය ගලනුලට උපාධියක් දක්ලා ලන න්නට 

අලව්වාල වැගවන පරිදි සියලුම ගශද පුහුුද පාවැ්ල එක් වි්ලවිදයායක් යටතට න්නට 

වැසුේ සදානේ ගොට අලවන්. ගේ ශරශා විගශ රැකියා ගලෂවගපො වවශා අගේ ගශදියන්ටත් 

ගදොරටු විලතත ගලනලා ඇති. 

අගේ දක් ක්රීඩ ක්රීඩිාලන්ට උවව් අ යාපන අලව්වා බා දීමටත් ක්රීඩා ආර්ථියට ම 

පෑදීමටත් ජාති ක්රීඩා වි්ල විදයායක් ආරේභ කිරීමටත් රගේ ප්රගශ කිහිපයම එහි පීඨ 

ියහිටුවීමටත් ටයුතු සදානේ ගලමින් පලතිනලා. 

ලතිශාවගේ ප්රවම ලතාලට වි්ලවිදයාලට ඇතුත් ලන වෑම දරුගලුතටම ලිංරීසි භාාල, 

පරිණ ගතොරතුරු තාක්ණය  අනිලාර්ය වියන් ගව ලැන්වීමටත් ඒ වවශා අන්තර්ජාතිල 

ියලින්නා වශතියක් බාදීමටත් අිය ටයුතු රනලා.  

 



 

 

මා ගපොගරොන්දු ව ආාරයට උවව් ගපෂ වමත්ලන සියලු සිසුන්ට වි්ලවිදයා අ යාපනයට 

අලව්වාල බාැනීම වවශා, වි්ලවිදයාල  ාරිතාල ලැඩි රනලාට අමතරල විලතත වි්ලවිදයා 

පශ තිය දියුුද කිරීමටත්, දුරව්ව අ යාපනය දියුුද කිරීමටත් අලය ටයුතු ආරේභ ගොට 

තිගබනලා. බන ලවගර් විලතත වි්ලවිදයා ලට තාක්ණි උපාධි වවශා අළුතින් සිසුන් 

10,000 බවලා න්නටත් ඔවුන්ට පමු ලවගර් සිටම රැකියා රන මන් අ යාපනය බාදීමටත් 

අිය වැසුේ ගොට තිගබනලා. 

විය මාාලන් ප්රතිවිංව්රණය ශරශා සියලුම උපාධි වමාජයට ශා ආර්ථියට ඍජුල දායත්ලය 

බාදිය ශැකි වියන් බලට තශවුරු රන ගව අිය වි්ලවිදයා පශ තියට උපගදව් බා දී 

තිගබනලා. ගමහිදී තාක්ණි අ යාපනයට ශා නගලෝත්පාදන දිරි ැන්වීමට විගේ අල ානයක් 

ගයොමුගලනලා.  

ජනතාලට වැබැවින්ම ගවේලය කිරීමට නේ නිරන්තරගයන්ම ජනතාලට වලන් දීම අලය ගලනලා. 

ගේ නිවා ලඩ ැබුන ශැම අලව්වාලම මම ජනතාල  අතරට යනලා. පසුගිය ාගේ ිංාගේ 

ප්රගශ ණනාල අතියින් දු්ර ේමානල පලා විංචාරය රමින් මම ජනතාලගේ ැටලු 

ලට වලන් දුන්නා.  

ගේ අනුල වෑම දිව්රික්යටම ගපොදු ව ැටලු ගමන්ම ඒ ඒ ප්රගශලට ආගේණි ැටලු ැන 

ගශොව අලගබෝ යක් බා ගන ඒ වේබන් ගයන් අලය තීන්දු, තීරණ ැනීමට මට අලව්වාල 

ැබුනා. මම උපගදව් දී තිගබන්ගන්  ජනතා බාගපොගරොත්තු වපුරමින් ඇමතිලරුන්, රාජය 

ඇමතිලරුන් ගමන්ම මන්ත්රීලරුන්ටත් නිරන්තරගයන් ජනතාල අතරට ගොව් , ඔවුන්ගේ වැබෑ 

ැටලු ලටශාගන ඒලාට විවඳුේ ගවවීමට ටයුතු රන ගවයි.  

රට ප්රමනය වවශා ාර්යක්ම රාජය ගවේලයක් ලතා ලැදත් ගලනලා. ඒ නිවා නීති ගපොතට 

මුලාවී තම ලීයේ ලටුකිරීම පැශැරශරින්ගන් නැතුල ජනතාලගේ වා ාරණ අලයතාලන් 

ඩිනමින් ලටුරගදන ගව මම සියලුම රාජය නි ාරීන්ගන් ල්ලා සිටිනලා. මා විටින් විට 

රාජය ගදපාර්තගේන්තු ශා ආයතන ලට යන්ගන් ගමය නිසියාාරල සිදුලනලාද යන්න 

ගවොයාබැීමමටයි. ලදිරියටත් මා ගමය දිටම රන්නට බාගපොගරොත්තු ගලනලා. අමාතයලරුන්, 

රාජය අමාතයලරුන් ගමන්ම රජගේ ලශ නි ාරීන්ද නිරන්තරගයන්ම තම තමන්ගේ 

ආයතනල ටයුතු සිදුලන ආාරය අධික්ණය  යුතුයි.  

රාජය පානය තු නාව්තිය ශා දණය ියටුදකින බලට අිය ජනතාලට ගපොගරොන්දු වී තිගබනලා. ඒ 

නිවා සියලු අමාතයාිං ශා රාජය ආයතන තු නාව්තිය වශ දණය වේපර්ණගයන්ම නතර 

කිරීමට ියයලර ත යුතු අතර ගේලාට වේබන්  ලන පුශයින්ට තරාතිරම ගනොබා නීතිය 

්රියාත්ම රනලා. 

ප්රජාතන්ත්රලාදී රාජයය වාර්වත්ලය රවා පලතින පදනම ලන්ගන් ආණ්ඩුක්රම ලයලව්වාලයි. 19 

ලන ලයලව්වා විංගෝ නය නිවා ඇති වී තිබ ලයාකූල  තත්ලය 20 ලන ලයලව්වා විංගෝ නය 

ශරශා ලලත් ර ැනීමට අියට ශැකිවුනත් විලාදාත්ම අිං කිහිපයක් තලමත් ලතුරුල තිගබනලා. 

ගේ නිවා නල ලයලව්වාලක් ගටුේපත් කිරීමටත් ඒ වවශා මශජන අදශව් බාැනීමටත්  අිය ගේ 

ලන විටත් මිටුලක් පත්ගොට තිගබනලා.  

ජනතාල, මට ශා අගේ රජයට විා බයක් බා  දුන්ගන් වාේප්රදායි ගශපාන විංව්තතිය 

ගලනව් ගොට රට ගවෞභාය රා ගනයාමටයි. ඒ බාගපොගරොත්තු ලටුකිරීමට මමත් මගේ 

රජයත් ැප වී සිටිනලා. 

 



 

 

මගේ බාගපොගරොත්තුල ලන්ගන් හිතලත්ේ ලට ලඩා දක්තාලයට වන, පුශලි 

අලයතාලන්ට ලඩා ගපොදු අලයතාලන්ට තැන ගදන, ණය ලට ලඩා ආගයෝජන දිරි න්ලන, 

තාලට ලඩා ්රියාලට රු රන,  පුහු ආගටෝපයට ලඩා වැබෑ ජනතා ගවේලය අයන රාජය 

පානයක් ඇතිකිරීමයි. ගශපාන අධිාරිය ගමන්ම රාජය නි ාරීන්ද ගේ වවශා ලීයගමන් 

ටයුතු  යුතුයි.  

ිංාල පමණක් ගනොල මුලු මශත් ගෝයම ලතිශාවගේ ලතා  ලැදත් විංධිව්වානයට පැමිණ 

තිගබනලා. අිකගයෝ රාශියක් අිය ලදිරිගේ තිගබනලා. ඒ අිකගයෝ ජයගන, නි්චිත ප්රතිපත්ති 

රාමුලක් තු ටයුතු රමින්, වැසුේත ආාරයට රට ලදිරියට ගනයාගේදී  රටට ආදරය 

රන සියලුම ශ්රී ාිංකියන්ගේ වශාය අියට අලය ගලනලා.   

අගේ රටට මශා උලදුරක්ල පැලති එ්ල ටී ටී ඊ ත්රව්තලාදය අපට පරාජය රන්නට පුලුලන් වුගන් 

වාමහි ප්රයත්නය ප්රතිඵයක් ගවයි. එදා අගේ රගේ බහුතරයක් එක් අරමුණක් ගලනුගලන් 

ැපවුනා. ණ්ඩායේ ශැඟීගමන්, විනය රුල අිකගයෝයන්ට මුහුණ දුන්නා. අලවන්  

ගනොශැකියැයි ගබොගශෝ ගදගනුත ීය යුශ ය අපට ජයන්නට පුලුලන් වුනා නේ අනාතගේ රට 

මුහුණ ගදන ආර්ථි අිකගයෝත් ජයන්නට පුලුලන් විය යුතුයි. නමුත් ඒ වවශා අප සියලු 

ගදනාටම ගපොදු ලීයමක් තිගබන බල අප ගත්රුේ ත යුතුයි. රගේ නි්පාදනය ලශ නැිංවීමට,  

ගවේලාලන් ාර්යක්ම කිරීමට, දණය ියටුදැීයමට, නාව්තිය අඩු කිරීමට වක්රීයල දාය වීම ගේ 

අලව්වාගේදී ගශපානායින් ශා නි ාරීන්ගේ පමණක් ගනොල ජනතාලගේද යුතුම ගලනලා.  

මම නිරන්තරගයන්ම අිකගයෝලට මුහුණ දී ජයත් ගගනක්. මම පුහු තර්ජන ර්ජන ලට 

බිය ලන ගගනක් ගනොගේ. ප්ර්න  ලට මුහුණ දී ඒලා විවවනලා මිව ඒලායින් මිදී පා යන 

පුරුශදක් මට නැශැ.  

හුගදක් ඡන්ද අගේක්ාගලන් පමණක් යගමක් වතුටු රන්නට මට අලය නැශැ. මට අලය 

ගපොගරොන්දු ව පරිදි ගේ රගේ ජනතාලට ගවෞභායය උදාරදීමටයි. ඒ අරමුණ ලටුරැනීම 

වවශා ශතද වාක්ෂියට එඟල, අලය රන ඕනෑම ියයලරක් ැනීමට මම පසුබට ගලන්ගන් නැශැ.  

මම මගේ රටට ආදරය රනලා. මම මගේ රට ැන ආඩේබර ගලනලා. මට මගේ රට ැන 

දැක්මක් තිගබනලා.ඵදා්  පුරලැසිගයුත ගව, වාමහි ශැඟීගමන්, විනය රුල ටයුතු 

රමින්, ඔගේත් මගේත් මේ බිම ගවෞභායය රා ගනයාමට දාය ලන ගව මා ඔබ සියලු 

ගදනාගන්ම ලතා ඕනෑ මින් ල්ලා සිටිනලා.   

ඔබ සියලු ගදනාටම ගතරුලන් වරණයි 

 

ජනාධිපති මා ය අිංය  

 


