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රටට අහිමි වූ ජාත්යන්තත්ර ිළිගැනීමත්  ජතත්ාටට අහිමි වූ ්රජාත්න්ත්රටායත්  ති  ිනතාීමතට සුගිත ටසර තුල අපේ
රජතට හනකි වුතා.
රාජය සිපසාලත හා ළළතතාළර

අතාත්ය රජිත්  ත්දුමත ණ්ඩාාර

“ගෝකගේ දියුණු ජාතියක් වීගේ අරමුණ ජයගැනීම වඳශා ව ගමනක් අගේ රජය ආරේභ ගකොට තිගයනලා. ගේ
ගමගේ පෂමු ලවර පිළිබඳ වමශරු අගපේ ප්රනන කරනලා. ගමොනල ගේ රජය කග

ියය හගශම ප්රනන අශන අයට

අපි ියයේන ඕන අගේ වේමුතිලාදී රජගේ පෂමු ලවර තු පසුගිය කාගේ රටක් ගව අපට අහිමි ව ජාත්යේත්ර
ගගෞරලය දිනා ග ේනට ශැියවුනා ගවේම ගේ රගේ ජනත්ාලට අහිමිල තිබූ ප්රජාත්ේ්රලාදී අිතීනේ දිනා දීගේ ශැියයාල්
ැබුනා ියයන ග ය” යැිත රාජය පිපපාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්ය රංිත් ම්දදුම බ්ඩාාර මශත්ා පැලීයය.
අමාත්යලරයා ගේ අ ශවන පකග

ජාතික ඵ ාිතත්ා ග කේ කා්යයාගේදී පැලති නල ඵ ාිතත්ා ලයාපිති හළි

ැක්වීගේ උ්වලගේ ප්රධාාන ආරාිතත්යා ගව හක්ගලමිි. ගමම උ්වලගේදී ඵ ාිතත්ා වංක ප ඇතු් නල කිති
කීපයක් හළි ැක්වීම සිදුව අත්ර ගපෞ්දගලික අංගේ ආයත්න කීපයක් වමග ගිවිසුේ අ්වේ ියරීම සිදුවිය.
ගමහිදී ලැඩිදුරට් අ ශවන පක අමාත්යලරයා“රටක දියුණුලට ඵ ාිතත්ා වංක ප භාවිත්ය ඉත්ා ලැ ග්. ගේ ිවාම
ගේ වංක ප ලාා් ප්රාගයෝගික අේ මිේ භාවිත්ා ියරීමට අපි කටයුතු කයුතුිත. අපිට ලාා පසුපසිේ සිි රටල
ගෝකගේ දියුණු රටල

අ

බලට ප්වී තිගයේගේ ගමලැි වංක ප භාවිත්යට ගැනීම තුිත. විගේගයේ අගේ රජගේ

ඉක්කය ඉදිර ලවර ශයක කාය තු ගේ රගේ ඒක පු්දග ආ ායම ඇමිපකේ ගාෝය 10000 කරන හක. ගේ
ඉක්කය ජයගේන නේ ිනපා නය ගේගල් ක යුතුිත. ිනපා නය ගේගල් කරනලා ලගේම හහි ඵ ාිතත්ාලය්
ලැඩිදියුණු ක යුතුිත . ගේ කා්යයගේදී රාජය අංගේ ලගේම ගපෞ්දගලික අංගේ ායක්ලය් ඉත්ා ලැ ග් ගලනලා.
අ අගේ රාජය ගවේලය ප්රමානා්මකල විා වුනාට ුණණා්මක අතිේ යේ පසුගාී  ත්ැනකිත තිගයේගේ. ගේ
ත්්්ලය ඉදිිප කාගේදී රාජය ගවේලගයේ ඉල් ක යුතුිත. ගේ වඳශා ඵ ායීත්ා වංක ප අපි රාජය ගවේලයට
ඉක්මිේ ශඳුේලා දිය යුතුිත. ඒ තු ඉශ ඵ ාිත්ලගයේ යු් කා්යයක්ම රාජය ගවේලයක් රටතු වනත්ාපිත් ියරීමට
ශැියයාල ැගබනලා ලගේම වංල්යධාන ඉක්ක වාධානය කරගැනීගේ අගේ රජගේ අරමුණ වාක්ා් කරගැනීමට
පුළුලේ ගලනලා. ගේ කා පිපච්ගේ ය රටට ලගේම අපිට් ත්රමක් අභිගයෝගා්මක අලිතයක්. ගේ අභිගයෝග ජයගගන
රටට ජයග්රශන අ්කර දීමට නේ රාජය ගමේම ගපෞ්දගලික අංගේ ඔබගේ් වශය රටට අලයිත. අ ලනවිට
ගපෞ්දගලික අංගේ රැියයා කරන පිිපව ක් 80 ක් පමන ගලනලා. ගේ පිිපවගේ වක්රීය ායක්ලය රට ගගොානැමේගේ
කා්යයගේදී උපිපම ගව උකශා ගැනීම වඳශා අපි උනේදු විය යුතුිත ලගේම ත්ල ත්ල් ගපෞ්දගලික ආගයෝජන
ආක්යණය කර ගැනීමට කටයුතු කයුතුිත. ගේ ගපෞ්දගලික ආගයෝජන දිිපගැේවීම වඳශා අලය සියළු පශසුකේ
බා දීමට අපි රජයක් ගව කටයුතු කරනලා.” යැිත පැලීයය.

ගමම උ්වලයට වමගාී ල ජාතික ඵ ාිතත්ා ග කේ කා්යයාය 2010 ලවග්යදී ියමු ලයාපිතියක් ගව අරඹා
වා්යත්ක්ලයක් බා ඇති කිතගවේ ලයපිතිය වඳශා දීප ලයාේත් මේටමිේ ගත්ෝරා ගේනා  සුළු ශා මධාය පිපමාණ
ලයලවායකිතේ 13 ග ගනු  අත්ිපේ ආයත්න කක් වමග අලගබෝධාත්ා ගිවිසුේ අ්වේ ත්ැීමම සිදුව අත්ර ඵ ායීත්ා
ග කේ ක්යයාගේ ිධාාරීේට ැේගටොේ පිපගනක ගබ ා දීමක් සිදුවිය.
ගමම උ්වල අලවනථාලට රාජය පිපපාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යංගේ ග කේ ගද. ා ගේ

අමාත්යං

අතිග්යක ග කේ ඉේදු කරුණාර්න ජාතික ඵ ාිතත්ා ග කේ කා්යයාගේ අධායක් තිකා ජයසුේ ර යන මශ්ම
මශ්ී ේ ඇතුළු පිිපවක් වශභාමේ වශ.

ණන්තුම පතෝැාතන්තය
ගරු ඇමතිතුමාගේ මාධාය ග කේ

