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 ශ්රී  ලංකාවේ ඉ ලංළ   ලංමට්ටමව ලංපවතින ලංරේජ්ය් ලංය  ලංප   ලංැමීම ලංස  ලංඅත්ය්වශ්ය් ලංසමේජ්ය ලං

 ේ ලං සාවර්ධන ලං අරමුණු ලං ඟේ ලංවර ලංගමනීම ලං සඳ ේ ලං අවවේශ්ය  ලංසකසේ ලංගමනීමටත් ලං රේජ්ය් ලං

ආැේ ම් ලංමත්ය ලංපැනම් ලංවූ ලංරේජ්ය් ලංමූක් ලංකවේ්රසත්යේව  ලංඇති ලංකිරීම ලංස  ලංරේජ්ය් ලංඅාශ්ය  ලංසු ලං

ව්වසේ ්හි ලංප්රගතිසා්කවරය ලං ලංකිරීම ලංඅවශ්ය් ලං ඉ. 

 

 වම්පන ්හට ලංමුහුය ලං දී ම් ලං මකි ේව ලං  ලං ස  ලං  ව ඳ පො  ලංවිශ්වේස  ලංශ්යක්තිමත් ලංකිරීම ලං

සඳ ේ, ලං විචක්ෂයශීලී ලං ප්රගතිපත්ති ලං ක්රිො ේත්මව ලං කිරීම ලං ස  ලං විනිම  ලං අනුපේතිව ේ ලං

නම්ශීලීත්ව  ලං පවත්වේ ලං ගමනීම ලං ුළි්හ ලං වි ේශ්ය ලං සාචිත්යවක ලංආරක්ෂය ලංමට්ටම ලංනමවත්ය ලං

ළ   ලංනාවේ ලංගමනීම ලංඅත්ය්වශ්ය් ලං ඉ. 

 

 ආ ත්යන ලංවුී   ලංශ්යක්තිමත් ලංකිරීම ලංස  ලං වුී ේත්මව ලංප්රගතිසා්කවරය ලංවිනනම් ලංකිරීම ලං

මගි්හ ලං ශ්රී  ලං කාවේ ඉ ලං ශ්යක්තිමත්, ලං තිරසේර ලං  ේ ලං සර්ව ලං ස භේගීත්ව ක් ලං සිත්ය ලංආර්ථිව ලං

වර්ධන ක් ලං ඟේ ලංවර ලංගමනීම ලංසඳ ේ ලංපැනම ලංසමප  නු ලංඇත්ය. ලං 

 මම ලංප්රගවේශ්ය ේ ලංඅංාු  ලංඅැ ්ක ලංජ්යේත්ය්්හත්යර ලංමූක් ලංඅරමුැ   ලං(ජ්යේ.මූ. ලංඅරමුැ   ලං) නිකධේරී්හ ේ ලං

මත්ය  ලං වන ලං අත්යර, ලං එමගි්හ ලං ජ්යේ.මූ. ලං අරමුැ   ලං විධේ ව ලං මණ්ංක ේ ලං මත්ය  ලං අත්ය්වශ්ය්  ්හ ලං

පිළිඹිබු ලං  නො ඉ. ලං  ම් ලං ැක්වේ ලං නිරීක්ෂය  ලං  වොට ලං ඇති ලං වරුණු ලං පැනම් ලං වර ගන, ලං

ව මනේවේරීත්ව ේ ලං අනුමමති ට ලං  ටත්ව, ලං ජ්යේ.මූ. ලං අරමුැ   ලං නිකධේරී්හ ලං විසි්හ ලං වේර්ත්යේවක් ලං

පිළි  ක ලංවරනු ලංකබන ලංඅත්යර, ලංඑ  ලංජ්යේ.මූ. ලංඅරමුැ   ලංවිධේ ව ලංමණ්ංක ේ ලංසේවච්ඡේ ලංකිරීමටත්, ලං

තීරය ලංගමනීම ලංසඳ ේත් ලංළදිරිපත් ලං ව ර්. 



ු්හ ලංඅවුරුදු ලංවි්කතීර්ය ලංය  ලංප සුවම් ලංසමකසුම ලං ට ත් ලංක්රිො ේත්මව ලං ව රන ලංශ්රී  ලංකාවේ ඉ ලං

ආර්ථිව ලංප්රගතිසා්කවරය ලංවමංසට න ලං ට ත් ලංප්කවන ලංසමේ ක චන ේ ලංසේවච්ඡේ ලංනමවත්ය ලං

ඇරඹීම ලංසඳ ේ ලංමමනුඑකේ ලං ගො රති ලං (Manuela Goretti) ම ත්මි  ේ ලංප්රගධේනත්ව  ්හ ලංුතු ලං

ජ්යේ.මූ. ලං අරමුැ   නිකධේරී ලංවණ්ංේ මක් ලං 2019 ලං  පබරවේරි ලං 14-28 ලංවේක  ලංු  ලං දී ලං  වො ඹට ලං

පමමිණි ලංඅත්යර, ලංසි  ලංසාචේර  ලංඅවසේන ේ ලං ගො රති ලංම ත්මි  ලංවිසි්හ ලංප ත්ය ලංප්රගවේශ්ය  ලංසිදු ලං

වරන ලංකදී. 

"2018 ලං වර්ෂ ේ ලං අගභේග ේ ලං ඇති ලං වූ ලං  ේශ්යපේකනිව ලං අ්කථේවරත්යේව  ්හ ලං පසුව ලං ආර්ථිව ලං

ප්රගතිසා්කවරය ලං වමංසට න ලංනමවත්යත් ලං ළදිරි ට ලං  ගන ලංකම ලං සඳ ේ ලං ශ්රී  කේාකිව ලංබකධේරී්හ ලං

විසි්හ ලං ගනු ලං කමබූ ලං අඛණ්ං ලං උත්සේ  ්හ ලං දූත්ය ලං පිරි ්ක ලං පමසසුමට ලං කක් ලං  ඉ. ලං ශ්රී  ලං කේාකිව ලං

බකධේරී්හ ේ ලං ළ ලීම ලං පරිදි ලංත්යවත් ලං අති ර්ව ලං වර්ෂ ක් ලංසඳ ේ ලං වි්කතීර්ය ලංය  ලංප සුවම ලං

දීර්ඝ ලංවරමි්හ ලංක ලං ට ත් ලංමුැේ ලං මරීමට ලංඇති ලංළතිරි ලංය  ලංප්රගමේය  ලංඑම ලංවේක ලංසීමේව ලංු  ලංසමව ලං

 බදී ලං  න ලං පරිදි ලං කබේ ලං දීමට ලං ස  ලං ආර්ථිව ලං ප්රගතිසා්කවරය්හ ලං අවස්හ ලං කිරීම ලං සඳ ේ ලං වමින ලං

වේක ක් ලංකබේ ලං දීමට ලං ජ්යේ.මූ. ලං අරමුැ   ලංනිකධේරී්හ ලංවණ්ංේ ම ලංස  ලංශ්රී  ලංකේාකිව ලංබකධේරී්හ ලං

අත්යර ලංනිකධේරි ලං මට්ට ම් ලං එවඟත්යේව වට ලං එ ඹිණි. ලං වි්කතීර්ය ලංය  ලං ප සුවම ලං ේ ලං අැේක ලං

වමංසට නට ලං අනුව ලං 2019 ලං අ වම  ලං සමකසුම් ලං වර ලං ඇති ලං පරිදි ලං පේර්ලි ම්්හුවට ලං ළදිරිපත් ලං

කිරීමට ලං ටත්ව, ලංප්කවන ලංසමේ ක චන  ලං2019 ලංමමයි ලංමස ලංඅවස්හ ලංකිරීමට ලංශ්රී  කාවේව ලංවිසි්හ ලං

වරන ලං කැ ලං ළ ලීම ලං ජ්යේ.මූ. ලං අරමුැ   ලං විධේ ව ලං මණ්ංක  ලං විසි්හ ලං සකවේ ලං බකනු ලං ඇත්යමයි ලං

අ ේක්ෂේ ලං  ව ර්. ලං  මම ලං සමේ ක චන  ලං සඳ ේ ලං සපුරේලි  ලං ුතු ලං සි ලුම ලං වේර්  ්හ ලං ස  ලං

වුී ේත්මව ලංමිණුම් ලංැඬු ලංනිම ලංකිරීමට ලංඅවශ්ය් ලංපි වර ලංළ ඟ ලංසති ලංකිිප  ලංු  ලංදී ලංබකධේරී්හ ලං

විසි්හ ලංගනු ලංඇත්ය. 

" ලං වි ේශී  ලං අාශ්ය ේ ලංවම්පන ්හ ලංස  ලං  ේශ්යපේකනිව ලං අ්කථේවරත්යේ ලං මු ඉ ලං 2018 ලං වස ර් ලං දී ලං

ම්හැගේී ලං වූ ලංආර්ථිව ලංත්යත්ත්ව  ලංක්රමමේනුූලකව ලං්කථේවර ලං  වමි්හ ලංපවතී. ලං මූර්ත්ය ලං ැ  ලං  ේශී  ලං

නිෂ්පේදිත්ය ේ ලං (ැ. ේ.නි. ේ) ලං වර්ධන  ලං 2018 ලං වස ර් ලං දී ලං සි  ට ලං 3 ලං ක් ලං පමය ලං වූ ලං අත්යර ලං 2019 ලං

වස ර්දී ලං එ  ලං සි  ට ලං 3.5 ලං ක් ලං ැක්වේ ලං වර්ධන  ලං වනු ලංඇත්යමයි ලං අ ේක්ෂේ ලං  ව ර්. ලං උේධමන  ලං

ජ්යනවේරි ලංමේස ේ ලංදී ලං ළි ලංළකක්වගත්ය ලංඅග ්හ ලංවරේ ලං  ොමු ලංවූ ලංඅත්යර ලංඑ  ලං2019 ලංවස ර්දී ලංසි  ට ලං

4.5 ලං වට ලං  ඟේවනු ලං ඇත්යමයි ලං පු ර වථන  ලං වර ලං ඇත්ය. ලං ළ්හධන ලං මි කි ලං ළ   ලං  ෑම, ලං

වෘෂිවේර්මිව ලංඅපන න ලංප   ලං ෑම ලංස  ලංවේ න ලංආන න ලංළ   ලං ෑම ලං මු ඉ ලං2018 ලංවස ර්දි ලං

ජ්යාගම ලංගිණු ම් ලංිඟ  ලංැ. ේ.නි. ලං  ි ලංප්රගතිශ්යත්ය ක් ලං කස ලංසි  ට ලං3.2 ලංක් ලංපමය ලංැක්වේ ලංපුළු  ලං



වුව ලංැ ලංවිනිම  ලංඅනුපේතිව ේ ලංසිදු ලංවූ ලං වන්කවීම ලංුළි්හ ලං2019 ලංදී ලංජ්යාගම ලංගිණුම් ලංිඟ  ලංප   ලං

 නු ලංඇත්යමයි ලංඅ ේක්ෂේ ලං ව ර්. 

" ලං2018 ලංවස ර් ලං ැවන ලංභේග ේ ලංදී, ලංජ්යේ.මූ. ලංඅරමුැ කි ලංස   ලංසිත්ය ලංවමංසට  නි ලංවේර්  ලං

සේධන  ලංඅංේක ලංවූ ලංඅත්යර ලංප්කවන ලං ලංසමේ ක චන  ලංඅවස්හ ලංකිරීම ලංප්රගමේැ ලංවි . ලංප්රගධේන ලංවශ්ය  ්හ ලං

රේජ්ය් ලං ආැේ ම් ලං ප   ලං මට්ටමව ලං පමවතීම ලං  ේු ව්හ ලං ප්රගේථමිව ලං රේජ්ය් ලං මූක් ලං අතිරික්ත්ය  ලං

 ැසමම්බර් ලංමේස ේදී ලංවූ ලංවමංසට ්හ ලංළකක්ව ට ලංවංේ ලංප   ලංමට්ටමව ලංපමවතිය. ලංඅිත්යවර ලං

 ග ලී  ලංමූක් ලංත්යත්ත්ව ්හ ලං මු ඉ ලංඇති ලංවූ ලං ව ඳ පො  ලංීඩංන ්හ, ලං2018 ලංවස ර් ලංඅවසේන ලං

වේකපරිච් ේැ ේ ලං දී ලං ඇති ලං වූ ලං  ේශ්යපේකනිව ලං අ්කථේවරභේව  ලං ුළි්හ ලං වංේත් ලං තීව්ර, ලං වීම ලං

 ේු ව්හ ලංවි ේශ්ය ලංවිනිම  ලංසාචිත්ය ලංළකක්ව ැ ලංසමකකි  ලංුතු ලංප්රගමේය කි්හ ලංමඟ මරිණි. 

" ලං මම ලංඅභි   ගේත්මව ලංඅව්කථේ ඉදී, ලංරේජ්ය් ලංය  ලංප්රගමේය  ලංළ   ලංමට්ටමව ලංපමවතීම ලංස  ලං

වි ේශ්ය ලං සාචිත්ය ලං ආරක්ෂය  ලං ප   ලං මට්ටමව ලං පමවතීම ලං  මු ඉ ලං ආර්ථිව ලං ප්රගතිසා්කවරය ලං

වමංසට න ලංුළි්හ ලංඅසීරු ව්හ ලං ඟේවරගත් ලංජ්ය ්රස ය ලංත්යවදුරටත් ලංපවත්වේ ලංගමනීම, ලංසේර්ව ලං

ආර්ථිව ලං ්කථේයීත්යේව ලං ත්ය වුරු ලං කිරීම ලං  ේ ලං වම්පන ්හ ලං  මු ඉ ලං ආර්ථිව  ලං ශ්යක්තිමත්ව ලං

පවත්වේ ලංගමනීම ලංආදි  ලංසඳ ේ ලංසි ලු ලංපේර්ශ්යව ්හ ේ ලංැමින ලංපරිශ්රමම  ලංඅවශ්ය් ලං ඉ. ලං ව ඳ පො  ලං

විශ්වේස  ලං නමවත්ය ලං  ථේ ලං ත්යත්ත්ව ට ලං පත් ලං කිරීමට ලං ස  ලං ළදිරි ේ ලං දී ලං නි මිත්ය ලං ප්රගතිමූක් ලං

අවශ්ය්ත්යේ ලංසපුරේ ලංගමනීමට ලංප්රගතිසා්කවරය ලංක්රිො ේැේම  ලංසඳ ේ ලංබකධේරී්හ ේ ලං්කථිර ලංවමපවීම ලං

තීරයේත්මව ලං ඉ. 

"රේජ්ය් ලං ආැේ ම ලං වර්ධන  ලං කිරීම ලං ස  ලං විචක්ෂයශීලී ලං වි ැම් ලං ව මනේවරය  ලං ුළි්හ ලං

අඛණ්ං ලංරේජ්ය් ලංමූක් ලංකවේ්රසත්යේවක් ලංඇති ලංකිරීම ලංසඳ ේ ලංරේජ්ය් ලංය  ලංමට්ට ම් ලංතිරසේරභේව  ලං

පවත්වේ ලං ගමනීම ලං ප්රගමුඛත්යේවක් ලං ගනී. ලං  මම ලං ළකක්ව  ලං සපුරේ ලං ගමනීම ලං සඳ ේ ලං 2018 ලං  ේශී  ලං

ආැේ ම් ලංපනත්ය ලංඅඛණ්ංව ලංක්රිො ේත්මව ලංකිරීම ලංස  ලං ේශී  ලංආැේ ම් ලං ැපේර්ත්ය ම්්හුව ලං ේ ලං

 ර්ු  ලං  ැපේර්ත්ය ම්්හුව ලං නවීවරය  ලං කිරීම ලං අවශ්ය් ලං  ඉ. ලං 2019 ලං රජ්ය ේ ලං අ වම  ලං ුළි්හ ලං

ප්රගේථමිව ලං අතිරික්ත්ය  ලං ැ. ේ.නි ලං   ි ලං ප්රගතිශ්යත්ය ක් ලං  කස ලං සි  ට ලං 1.5 ලං ක් ලං ැක්වේ ලං ළ   ලං

නමාවීමට ලංබකධේරී්හ ලංැක්වන ලංවමපවීම ලංජ්යේ.මූ. ලංඅරමුැ   ලංනිකධේරී ලංවණ්ංේ ම ලංඅග  ලංකිරීමට ලං

කක් ලං  ඉ. ලං වි්කතීර්ය ලං ය  ලං ප සුවම ලං ුළි්හ, ලං ළ   ලං රේජ්ය් ලං ආැේ ම් ලං මට්ටමක් ලං  ඟේ ලං වර ලං

ගමනීම ලංමගි්හ ලංවංේත් ලංළකක්වගත්ය ලංසමේජ්ය ලංස  ලංප්රගේේධන ලංවි ැම් ලංසඳ ේ ලංළංවං ලංසකසේ ලංදීමට ලං

අ ේක්ෂේ ලං වරන ලං අත්යර ලං ව්ේපේර ලං සඳ ේ ලං වංේ ලං ිත්යවේී ලං බදු ලං වුී  ක් ලං සිත්ය ලං  ේශී  ලං

ආැේ ම් ලං පනත්ය ලං  ට ත් ලංආ   ජ්යන ලං ස  ලංආර්ථිව ලං වර්ධන ට ලං ප සුවම් ලං සමප  නු ලංඇත්ය. ලං



ප්රගතිසා්කවරය ලංවමංසට  නි ලං අරමුණුවකට ලං අනුව, ලං රේජ්ය් ලංය  ලංමට්ටම ලංත්යවදුරටත් ලං අඩු ලං

කිරීම ලංසඳ ේ ලං2020 ලංදී ලංරේජ්ය් ලංමූක් ලංිඟ  ලංැ. ේ.නි ලං ේ ලංප්රගතිශ්යත්ය ක් ලං කස ලංසි  ට ලං3.5 ලංක් ලංැක්වේ ලං

 ගන ලංකමට ලංස  ලංශ්යක්තිමත් ලංරේජ්ය් ලංමූක් ලංනීති ලං ේ ලංනව ලංමමදිවේලීන ලංය  ලංඋපේ මේර්ග ක් ලං

ක්රිො ේත්මව ලංවරමි්හ, ලංරේජ්ය් ලංමූක් ලංිඟ  ලංැ. ේ.නි ලං ේ ලංප්රගතිශ්යත්ය ක් ලං කස ලංසි  ට ලං2 ලංමට්ටමව ලං

මමදිවේලීනව ලංපවත්වේ ලංගමනීම ලංසඳ ේ ලංවන ලං ලංබකධේරී්හ ේ ලංවමපවීම ලංජ්යේ.මූ. ලංඅරමුැ   ලංනිකධේරී ලං

වණ්ංේ ම ලංවිසි්හ ලංපමසසුමට ලංකක් ලංවරන ලංකදී 

"රේජ්ය් ලංමූක් ලංතිරසේරත්ව  ලංසුරක්ෂිත්ය ලංවර ලංගමනීමට ලංස  ලංආර්ථිව ලංප්රගතිසා්කවරය ලංක්රිො ේවට ලං

නමාවී ම්දී ලං සිදු ලං වූ ලං ප්රගමේැ ්හ ලං මඟ මරවීම ලං සඳ ේ ලං රේජ්ය් ලං අාශ්ය ේ ලං වේණිජ්ය ලං ව්වසේ ්හ ේ ලං

විනිවිැභේව , ලං වගවීම ලංස  ලංපිරිවම  ලංවේර් ක්ෂමත්යේව ලං වර්ධන  ලංකිරීම ලංසඳ ේ ලංත්යවදුරටත් ලං

ප්රග ත්න ්හ ලං ගත්ය ලං ුතු ලං  ඉ. ලං ිත්යවර ලං වේණිජ්ය ලං ස  ලං මූක්ම  ලං ත්යත්ත්ව ක් ලං වරේ ලං ශ්රී කාව්හ ලං

ු ව්හ ලං  ්කව  ලං  ගනකමට ලං ස  ලං රේජ්ය් ලං මූක් ලං අවැේනම් ලං ත්යත්ත්ව ්හ ලං අවම ලං වර ලං ගමනීමට ලං

බකශ්යක්ති  ලංසඳ ේ ලංවූ ලංමිකවරය ලංප්රගතිසා්කවරය ලංසම්ූරර්ය ලංකිරීම ලංසඳ ේ ලංබකධේරී්හ ලංවිසි්හ ලං

සමකසුම් ලංක්රිො ේත්මව ලංව  ලංුතු ලං ඉ. ලං 

"වි ේශ්ය ලං සාචිත්ය ලං ප්රගමේයේත්මවභේව  ලං  ගොංනාවේ ලං ගමනීමට ලං ස  ලංවම්පන ්හට ලං එ රිව ලං

ආර්ථිව  ලං ශ්යක්තිමත් ලං කිරීම ලං සඳ ේ ලං විනිම  ලං අනුපේතිව  ලං නම්ශීලීව ලං පවත්වේ ලං ගමනීමට ලං 

ශ්රී  ලංකාවේ ලංම  ලංබමාව ව ලංවිසි්හ ලංැක්වන ලංවමපවීම ලංසඳ ේ ලංදූත්ය ලංපිරිස ලංස ේ  ලංැමක්වී . ලංඋේධමන ලං

ීඩංන ්හ ලං මුවන ලං අව්කථේවකදී ලං ප්රගතිපත්ති ලං  පොලී ලං අනුපේත්ය ලං ැමින ලං කිරීමට ලං ූදැේනම්ව, ලං

විචක්ෂයශීලී ලංස  ලංැත්ත්ය ලංමත්ය ලංපැනම් ලංවූ ලංමුැ  ලංප්රගතිපත්ති ක් ලංපවත්වේ ලංගමනීමට ලංශ්රී  ලංකාවේ ලං

ම  ලං බමාව ව ලං අඛණ්ංව ලං වටුතු ලං ව  ලං ුතු ලං  ඉ. ලං උේධමන ලං ළකක්වවරය ට ලං   ොමුවී ම් ලං

 පරැමක්ම ලංු  ලංශ්රී  ලංකාවේ ලංම  ලංබමාව  ඉ ලංඅරමුණු, ලංතීරය ලංගමනී ම් ලංවුී  ්හ, ලං්කවේධීනත්ව , ලං

වගවීම ලං ස  ලං විනිවිැභේව  ලං ශ්යක්තිමත් ලං කිරී ම් ලං අැ ස ලං  පරැමරිව ලං මුැ  ලං නීති ලං පන ත් ලං

සා ශ්ය ධන ්හ ලංසම්ූරර්ය ලංවරන ලං කසට ලංදූත්ය ලංපිරිස ලංවිසි්හ ලංබකධේරී්හ ලංඋන්හදු ලංවරන ලංකදී. 

"නව ලං මූක් ලං පේධති ලං ්කථේයීත්යේ ලං විමර්ශ්යන  ලං ුළි්හ ලං  ගන ලං  මර ලං ැමක්වූ ලං නිර් ේශ්යවකට ලං

සමගේීව, ලංමූක් ලංපේධති ේ ලං්කථේයීත්යේව ලංශ්යක්තිමත් ලංකිරීම ලංසඳ ේ ලං ැමනට ලංක්රිො ේත්මව ලංවන ලං

පි වර ලංප්රගශ්යාසනී  ලං ඉ. ලං ම් ලංු  ලංනි ේමන ලං ේ ලංසුපරීක්ෂය ලං ේ්හත්ර්ය ්හ ලංකවේබේධ ලංකිරී ම් ලං

ස  ලංඅර්බුැ ලංසඳ ේ ලංව ති ේ ලංූදැේනම් ලංවීමට ලංමූක් ලංආ ත්යනවකට ලංඇති ලං මකි ේව ලංශ්යක්තිමත් ලං

කිරී ම් ලංප්රග ්හත්ය ්හ ලංඅ්හත්යර්ගත්ය ලංවි  ලංුතු . ලංමුැ  ලංවිශුේධිවරය  ලංවම මක්වීම ලංශ්යක්තිමත් ලං



කිරීම ලංස  ලංත්ර්්කත්යවේදී ලංක්රිො ේ ලංමූක්න  ලංකිරීමට ලංඑ රිව ලංක්රිො ේත්මව ලංවීම ලංසම්බ්හධ  ්හ ලංැ ලං

ශ්රී  ලංකාවේ ලංම  ලංබමාව ව ලංප්රගගති ක් ලංඅත්වර ගන ලංඇත්ය. ලං 

"ශ්යක්තිමත් ලං ේ ලංසේර්ව ලංස භේගීත්ව කි්හ ලංුතත් ලංආර්ථිව ලංවර්ධන ක් ලංසඳ ේ ලංස ේ  ලංවීමට ලං

ස  ලං ආර්ථිව ලං වර්ධන ේදී ලං ඇති ලං වන ලං ආැේ ම් ලං විෂමත්යේව්හ ේ ලං බකපෑම් ලං අවම ලං කිරීමට ලං

වුී ේත්මව ලංප්රගතිසා්කවරය ලංත්යවදුරටත් ලංසිදු ලංව  ලංුතු ලං ඉ. ලංජ්යේත්ය්්හත්යර ලං ව ඳේමට ලංඇති ලං

විවෘත්යභේව  ලං  ේ ලං ආ   ජ්යන ලං ප්රගවර්ධන  ලං කිරීම ලං ස  ලං පේකන ලං  ේ ලං දූෂය ලං මර්ධන ලං රේමුව ලං

ශ්යක්තිමත් ලං කිරීම, ලං වේ්හත්යේ ලං ශ්රමම ලං ැේ වත්ව  ලං දිරිගම්හවීම, ලං සමේජ්ය ලං ආරක්ෂේව ලං ශ්යක්තිමත් ලං

කිරීම, ලං්කවභේවිව ලංව්සන ්හ ලංසම්බ්හධ  ්හ ලංඅර්බුැ ලංසඳ ේ ලංව ති ේ ලංූදැේනම් ලංවීමට ලංඇති ලං

 මකි ේව ලංවර්ධන  ලංකිරීම ලංආදි  ලංප්රගමුඛත්යේව්හ ලංවි  ලංුතු ලං ඉ. 

ජ්යේත්ය්්හත්යර ලංඅරමුැ   ලංදූත්ය ලංපිරිස ලං මම ලංසාචේර ේ ලංදී ලංඅ්රසේමේත්ය් ලංවික්රමමසිා , ලංමුැ  ලංඅමේත්ය් ලං

සමරවීර, ලංමුැ  ලංරේජ්ය් ලංඅමේත්ය් ලංවික්රමමරත්න, ලංශ්රී  ලංකාවේ ලංම  ලංබමාව  ඉ ලංඅධිපති ලංව මේර්කවේමි ලං

 න ලංම ත්වරු්හ ලං ැ, ලං  වනත් ලංරේජ්ය් ලංනිකධේරී්හ ලංස  ලංව්ේපේරිව ලංප්රගජ්යේ ඉ, ලං සිවි  ලංසමේජ්ය ේ ලං

ස  ලංජ්යේත්ය්්හත්යර ලංආ ත්යන ්හි ලංනි   ජිත්ය ්හ ලංැ ලං මු ලංවි . 

 

 ලං ලං 

 ලං 


