
 
 

  

  
 

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ න ලං අ ලංිපති අ ලංිජුන   ලං  බද්්රද් ලං බාම ලංිසිනද් ලං2015.01.26 ලංදි  ලංිනය ලං
රමජ මරි ලංආරම්භ ලංකිරී ට ලං ිර ලංිනයලු ලං බ ලංංකාවේ ලං මජුය ලං ණ්ඩකය ලංි ාම ලංිනාබක ලංංිනද් ලං
 ර  ලංකද ලං ථමඅ 
 
 බ ලංංකාවේ න ලංිනයලු  ලං ස්අ  ලං බත්මීද් ලංසබ ලං බත්අරුනි, 
 

ඔං ලං ිනයලු ලං  ද ම ලං ා  ලං  මජුය ලං ංහුකත්අය ලං  ධ්ය ේ ලං වුඅද ලං  ම ලං පිළිගකනී ට ලං ිකමිණී  ලං
පිළිංඳඅ ලං   ේ ලං ඉ බත් ලං ස්තු අය ලං ිළමුඅ ලං පිරි  මි. ලං  ලං ඔං ලං ිනයලු ද ම ලං    ස් ලං ිකමිණ ලං  ම ලං
පිළිගකනී , ලං ඉදිරි මක ේදී ලං  බ ලං ංකාවේ ලං ිපති අඅරයම ලං අශ යද් ලං රමජ මරී ලං ටයුතු ලංකිරී ට ලං  ට ලං
 බත් ලංශක් අයක් ලංසබ ලංධධ්ජුයයක් ලංඅනු ලංඇා. 

 
1983 ලංදී ලං මණ්ඩලි  ලංනිළධ්මරියවේ ලංඅශ යද් ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ න ලං ස්අයට ලංංකඳී, ලංිසුඅ ලං

 ේශීය ලං බම ලං ිස ේශීය ලං අශ යද් ලංආජුථි  ලං බම ලං මූකය ලං ිාශයද්ි  ලං දීජුඝ ලං  මකය  ලං ිළපුරුේද ලං සබ ලං
ිත්දකකීම් ලංකංම ලං ලං කඅා ලං බ ලංංකාවේ ලංිපති අඅරයම ලංඅශ යද් ලං ස්අය ලංකිරී ට ලංිඅස්ථමඅ ලංකකබී  ලං ම ලං
කකබූ ලං බත් ලංභමගයයකි. 

 
මුදල් ලංනී අ ලං ි ාට ලං ිනුඅ, ලං ශ්රී ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාවේ න ලං අයඅසථ්මපිා ලං ිරමුණු ලංඅනු ේ ලං ශ්රී ලං

කා ම න ලංනිෂ්ිමද  ලංසම්ිත් ලංසාඅජුධ් ය ලංදිරි ලංගකද්වී  ලංසබ ලංප්රඅජුධ් ය ලංසඳබම ලංආජුථි  ලංසබ ලංමික ලං
ස්ථමයිාමඅයත්, ලංමුකය ලං්ර  යි  ලංස්ථමයිාමඅයත් ලංආරක්ෂම ලං ර ලංගකනී යි. ලං  ලං  ය ලංඉාම  ලංභමරදූර ලං
සබ ලංප්රමු  ලංජම අ  ලං ස්අයකි. ලං ලංඅගකී කි. ලං ලං    ලංජම අ  ලංඅගකී  ලංඉටු ළ ලංයුතු ලංඅනු ේ, ලංමුදල් ලංනී අ ලං
ි  අද් ලංසබ ලං අ ත් ලංි ත් ලංතුළිද් ලංමුදල් ලං ණ්ඩකයට ලංසබ ලං බ ලංංකාවේඅට ලංකංම ලංදී ලංඇ අ ලංංකාක ලං
ිමිසච්චි ලංකිරී  නි. ලං  ලංඅයඅබමර ලංමුදල් ලංනිවේතුඅ, ලංමුකය ලංප්ර අිත් අය, ලංිස ේශ ලංිසනි ය ලංප්ර අිත් අය, ලං
ිස ේශ ලං සම්ිත් ලං  ළ  ම රණය, ලං ංකාවේ ලං සබ ලං මූකය ලං ආයා  ලං ිීකක්ෂණය, ලං ආජුථි  ලං
ිජු ේෂණය, ලං රමජය ලං ණය ලං  ළ  ම රණය, ලං රජ ේ ලං ංකාවේඅ, ලං ෆිස ්ල් ලං නි යෝජිායම, ලං මූකය ලං
උි ේශ යම ලං සබ ලංනි යෝජිායම ලං අශ යද් ලං ටයුතු ලංකිරී  ලං ය මදිය ලං     ලං ංකාක ලං කකබී ලංඇ අ ලං
ිසෂයද් ගද් ලං ප්රධ්ම  ලං වඅම ලං කිි ියකි. ලං  ලං මුදල් ලං නී අ ලං ි ා ලං   ටුම්ිත් ලං   ොට, ලං  බ ලං ංකාවේඅ ලං
පිි ටුඅම, ලංඑි  ලංප්රථ  ලංිපති අ ලංවූ ලං ජෝද් ලංඑක්ස්ටජු ලං බාම ලංිසිනද් ලංා  ලංඅමජුාම අි , ලං බ ලංංකාවේ න ලං
අගකීම් ලංඅකට ලංසරික  ලංඉාම ලංඉබක ලංංකාකත්, ලං අ ස් ලංඅ  ලංආජුථි  ලංාත්අයද්ට ලංගකක ි  ලංිරිදි ලං
ප්ර අිත් අ ලංස සම ලංගකනී ට ලංබකකි ලංඉාම ලං  ය ලංනී අ ය ලංරමමුඅවේත් ලංමුදල් ලංනී අ ලංි ා ලං ිනද් ලං බ ලං
ංකාවේඅට ලංකංම ලංදී ලංඇ අ ලංංඅ ලංදක්අම ලංඇා. 

සානි නද  ලං දිමජුා ම්ද්තුඅ 
 
27.01.2015 



 

 බ ලංංකාවේ න ලංිරමුණු, ලං මජුයයද් ලංසබ ලංංකාක ලං දස ලංංක  ලංිසට ලංශ්රී ලංකා ම ලංආජුථි  යි  ලං
සබ ලං  ිොදු ලං ජ  ලං ජීඅ  ලං ාත්අ යි  ලං මූලි  ලං ස්ථම යක් ලං  බ ලං ංකාවේඅට ලං ි මි ලං වී ලං ඇා. ලං  ලං  ංො බෝ ලං
 ද  වේ ලංශ්රී ලංකා ම ලංආජුථි  යි  ලංබදඅා ලං කස ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේඅ ලංබඳුද්අම ලං  දනු ේ ලං ම් ලං
නිසමය. ලං  ලං    ලංඅගකී  ලංඉටු ලංකිරී ට ලංිඅශය ලංනී අ ය ලංංකාක ලංසබ ලංිසුබි  ලං බ ලංංකාවේඅට ලංඕ ෑ ලං
ාරම් ලංඇා. ලං  ලං එ බත්, ලං  ජෝද් ලංඑක්ස්ටජු ලං බාමට ලං ිනුඅ ලං බොඳ ලං බ ලංංකාවේඅක් ලංයනු ලං බොඳ ලං බ ලං
ංකාවේ ලංනී අයට ලංඅඩම ලං  බොඳ ලං බ ලංංකාවේ ලංක්රියම ලංපිළි අකයි. ලං  ලං එය ලං කෝ  ේ ලංපිළිගත් ලං බ ලංංකාවේ ලං
සම්ප්රදමය ලංිනුඅ ලංිාග ලංකිි ියකිද් ලංයුක්ා ලං අයි. 

 
ිළමුඅ, ලං බ ලංංකාවේ ලං සඅ් යද් ලංඅ  ලංිපි ලංිනයලු ද ම ලංඉාම  ලංඅෘත් අය ලංනිපු ාමඅයකිද් ලං

යුතුඅ ලං බ ලංංකාවේ ලංප්ර අිත් අ ලංගකනී ට ලංසබ ලංක්රියමත්   ලංකිරී ට ලං ටයුතු ලං ළ ලංයුතුය. ලං  ලංඔං ලංිනයලු ලං
 ද ම ලංඉාම ත් ලංඉබළ ලංිධ්යමි  ලංසුදුසු ම් ලංසබ ලංපුහුණුඅ ලංසි ා ලංපිරිසක් ලංංඅ ලං බජ යම ේ ලං ිොදු ලං
පිළිගකනී යි. ලං  ලං බ ලංංකාවේඅ ලංසබ ලංමුදල් ලං ණ්ඩකය ලංිසිනද් ලංගා ලංයුතු ලංප්ර අිත් අ ලං  ො අමද ලංයද්  ලං
ිධ්යය ය ලං   ොට ලං  යෝජ ම ලං  ළ ලං යුත් ත් ලං ඔං ලං ිසිනද්ය. ලං  ලං නිින ලං ිනු ක අය ලං කකබී  ද් ලං ිසු ලං
ි ේක්ෂිා ලංිරමුණු ලංඉටුඅ  ලං කස ලංවඅම ලංක්රියමත්   ලං ළ ලංයුත් ත්ද ලංඔං ලංිනයලු ලං ද ම ලංිසිනනි. ලං 

 
 දඅනුඅ, ලං රජය ලං සබ ලං  බජ ාමඅ ලං ිසිනද් ලං  බ ලං ංකාවේඅ ලං  අා ලං ාංම ලං ඇ අ ලං ිසශ්අමසය ලං ලං ලං ලං

රැ    ලංිරිදි ලංිි ලංක්රියම ලං ළ ලංයුතුය. ලං  ලංර ේ ලංආජුථි  ලංසාඅජුධ් යට ලංසබ ලංසථ්මයිාමඅයට ලංිඅශය ලං
මූලි  ලං ආජුථි  ලං ප්ර අිත් අ ලං රමියයක් ලං ක්රියමත්   ලං කිරී ටත්, ලං ව ලං සඳබම ලං ිික්ෂිමතීඅ ලං  ටයුතු ලං
කිරී ටත්, ලං බ ලංංකාවේඅට ලංබකකි ලංංඅ ලං ිොදු ලංිසශ්අමසයයි. ලං ලංිපි ලංඑ  ලංිසශඅ්මසය ලංආරක්ෂම ලං රමු. 

 
 ාඅනුඅ, ලං බ ලංංකාවේ ලං මජුයයද් ලංඉටු ලංකිරී ම්දී ලංක්රියමත්   ලංසඅ්මීක ත්අයක් ලංිි ලංිසිනද් ලං

ිඅත්අම ලංගා ලංයුතුය. ලං  ලං බ ලංංකාවේ ලංසඅ්මීක ත්අය ලංවේ ක්ද ලංයද්  ලං බ ලංංකාවේ ලංඋගතුද් ලංිාර ලංදීජුඝ ලං
 කස ලංසම ච්ජමඅට ලංභමජ ය ලංවී ලංඇ අ ලං රුණකි. ලං  ලං ිපි ලං ිනයලු ලං  ද ම ලං බ ලංංකාවේඅට ලං ිකඅරී ලංඇ අ ලං
ංකාක ලංනිින ලංිරිදි ලං යොදම ග  ලං බ ලංංකාවේ ලං මජුයයද් ලංිික්ෂිමතීඅ ලංඉටු ලං රයි ලං ම් ලං බ ලංංකාවේ ලං
ස්අමීක ත්අය ලංපිළිංඳඅ ලංප්රශ්  ලංකිරී ට ලංකිින අවේට ලංඉඩ ලං  ො කා. ලංිි ලංඑ ස් ලං ටයුතු ලං ළ ලංයුතුය. 

 
බාරඅනුඅ, ලං ිපි ලං  බජ  ලං මුදල් ලං ඉාම ත් ලං ආරක්ෂම මරීඅ ලං සබ ලං ඵකදමයීඅ ලං භමිසාම ලං  ළ ලං

යුතුය. ලං  ලං  අ ත් ලංකිින  ලංරජය ට ලං බෝ ලං රමජය ලංආයා ය ට ලං  ො ක අ ලංමුදල් ලංමුරණය ලංකිරී ම් ලං
ංකය ලං බ ලංංකාවේඅට ලං අ ේ. ලං ලං බ ලංංකාවේඅ ලංනිවේත් ලං රනු ලංකං  ලංසෑ  ලංරුපියකක්  ලංආජුථි ය ලංතුක ලං
රුපියල් ලංකිි ියක් ලං කස ලංගුණම මර ලංඅනු ලංඇා. ලංඑංකිසද්, ලං බ ලංංකාවේ අද් ලංනිවේත් ලං   ර  ලංසෑ  ලං
රුපියකක් ලංපිළිංඳඅ  ලංිපි ලංආරක්ෂම මරි ලංිසය ලංයුතුය. ලං ලංඅගකිඅ ලංයුතුය. 

 
ිසඅ්නුඅ, ලං ලංිි ලං ර  ලංකිය  ලංිනයලු ලං දය ලංගක  ලංිපි ලං බජ යමට ලංඅගකිඅ ලංයුතුය. ලං ලංව ලංසඳබම ලං

 මජුයක්ෂ  ලං යබ ලං ිමක  ලං ්ර යක් ලං  බ ලං ංකාවේ න ලං  අබිය ලං යුතුය. ලං  ලං  බ ලං ංකාවේ න ලං ප්ර අිත් අ ලං
ප්ර මශ , ලං මූකය ලං ප්ර මශ , ලං ිසගණ ය ලං සබ ලං ි  වේත් ලං රමජය ලං ිීකක්ෂණ ලං ආයා  ලං තුලිද් ලං ිපි ලං
ිමජුලි ම්ද්තුඅටත් ලං බජ යමටත් ලංඅගකිඅ ලංයුතුය. 

 
 ෑා ලං  මලී  ලං  කෝ  ලං ආජුථි  ලං ිජුබුද යද් ලං ිසුඅ ලං  කෝ  ලං ආජුථි ය ලං ාඅ ත් ලං ිසිසධ් ලං

ි  ේක්ෂිා ලං ආජුථි  ලං  ම්ි යද්ට ලං මුහුණ ලං  දමිද් ලං  ලං ිඅ අ  ලං     ලං ිඅස්ථම න ලං ශ්රී ලං කා ම ලං
ආජුථි යද ලං  අ ලං සද්පත ලං ස්ථම ය ට ලං ිද ලං ිකමිණ ලං ඇා. ලං  ලං එ ම්, ලං  අ ලං සමජුඅ ලං ආජුථි  ලං
 ළ  ම රණ ලං ්ර  නදයක් ලං සක සී යි. ලං  ලං   ි දී, ලං මුදල් ලං නී අ ලං ි  අද් ලං සබ ලං  අ ත් ලං ි ත් ලං
අලිද් ලංිකඅරී ලංඇ අ ලං මජුයයද් ලංසබ ලංංකාක ලංිනුඅ ලං බ ලංංකාවේ අද් ලංඉටු ලං ළ ලංයුතු ලං   බය ලංඉාම ලං
ිසශමක ලංංඅ ලංඔං ලංිනයලු ලං ද ම ලං බොඳිද් ලංදද් ම ලං රුණකි. 

 



එංකිසද්, ලං ලං ම ලං   ාක් ලං  ටි යද් ලංිකඅසූ ලං රුණු ලංින ත් ලංාංම ග  ලංඑ  ලං   බය ලංඉටු ලං
කිරී  ලංසඳබම ලංමුදල් ලං ණ්ඩකය ලංසබ ලං ම ලං අා ලංඔං ේ ලංපූජුණ ලංසබ යෝගය ලංකංම ලං ද  ලං  ද් ලංඉල්කම ලං
ිනටිමි. 


