ජනාධිපති මාධ්ය ංශය
කකොක ෝනා මර්දන සහ ආර්ථික පුනර්ජීවන විෂ
කකොට
ජනාධිපති ංතිගරු කගෝඨාභ ාජපක්ෂ මැතිතුමා සමග
ජනාධිපති ප්රධ්ාන පපකශයක ලිත්  ීර තුශග මහාා කළ සාක්ඡාාව
ආයුබබෝලන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාට නිබරෝගිමත් ඒ ලබේම බබබශවින් ඵදායි
බවෞභයමත් අුතත් අවුරු්දද්  බවලායි ්ාර්ථනානා මරන්න් මා ඔබතුමාල ඉමාම බගෞරලබයන්
පිළිගන්නලා.
වමව්ා ශ්රි ාමාලා ස  සයුත බදනාටත් නිබරෝගිමත් වතුන්න් පිරි අුතත් අවුරු්දද්  බවලායි මා
්ර්ථනානා මරනලා.
අද දින ලන විට COVID-19 ලවාගමය නිවා වාමානය ජන ීවවිමයට අප මීට බපර අත්දැම
බනොමැති අන්දබේ විා බපෑේ ඇති මර තිබබනලා. එය අපබේ බපෞ්දගලිම බමන්ම වමාජයීය
බැඳීේලටත්, ඒ ලාබේම අප  සයුත බදනාබේම රැකියාලටත් බපා තිබබනලා.
බේ මත්ත්ලය අබේ රටට පමණ්  බපා ඇති බදය්  බනොබලයි. දකුණු ආ සයාල, ඈම බපරදිගට,
ඒ ලබේම බටහිර රටලටත් අතිභයානම බව බපා තිබබනලා. අබේ අවල්ලැ ස රටලල්
ගත්බමොත් ඒ රටලත් COVID-19 ආවාදනය නිවා ඇති වී තිබබන මත්ත්ලය බමොබශත්ම බශොඳ
නැශැ.
බේ අලව්ාාබවදී රබේ ්ධාානියා බමන්ම ශ්රි ාමාබව විධාායමබප ්ධාානියා බවත්, ්රිවිධා
ශමුදාබව බවේනාධිනායම බවත්, ඊට අමමරල අමාමය ම්ඩඩබප ්ධාානියා බවත්, අතිගරු
බගෝඨාභය රාජප්  ජනාධිපතිතුමා ඔබත්, අපත් වමග බේ වාමච්ඡාලට එ් ලන්බන් මා ඉශතින්
වඳශන් මෂ ආමාරයට අද ලන විට ශ්රී ාමාල බේ දරුණු ලවාගමයට මුණ ණ බදන්න්  සන්න
ආමාරය පිළිබඳල ශ්රී ාාකිම ජනමාල දැනුලත් කිරිමටයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාණන්ට
සුබ, ඒ ලබේම නිබරෝගීමත් අුතත් අවුරු්දද්  බවලායි ්ාර්ථනානා මරන්න් ආයුබබෝලන් කියා ආරාර
මරනලා.
ප්රයනන
්ාමබයන්ම ජනාධිපතිතුමනි රජය පසුගිය මාය තු බමොවිඩ් 19 වලරවය මැඩ පැලැත්විමට
ගන්නා ද ක්රියාමාර්ථනග ගැන ඔබතුමන් වැමටමට පත්වී  සන්නලාද යන්න, ඒ ලබේම ඒ
ක්රියාමාර්ථනගල ්ගතිය ගැන ඔබතුමාට තිබබන්බන් විා දැනිම් . ඒ නිවාම මම ඉල්ා
 සන්න්බන් බේ ගැන යේකි ස විග්රශ්  අපට ඉදිරිපත් මරන බව.
පිළිතු
බමය පානය මර ගැනීම වඳශා බවෞඛ්ය අාබප පශෂම මේමරුලාබේ  සට මශජන බවෞඛ්ය
නිධාාරීන්, බශදියන්, වලදයලරු, විබේ වලදයලරු වශ අබනකුත් නිධාාරීන් විා
බවේලය්  මෂා. ඒ ලබේම ්රිවිධා ශමුදාල, බපොසි සය, ද්්දධි අාය නිරතුරුලම විා බවේලය්   සදු
මරනු බනලා. ඒ ලබේම බේ මාය තුෂදි අමයාලය බවේලාලන් පලත්ලාබගන යාම වඳශා
අමාමයාා බල්මේලරු, දිව්්රි්  බල්මේලරු, ්ාබ්දය ය බල්මේලරු ඇතු ර රජබප බවේලමයන්
මනා මැපවීමකින් යු් මල මටයුතු මරන්න් යනලා.

බේ වෑම බදනාබේම මැපවීම මම මමයි අද රට බේ උලදුරින් මුදලා ගැනීමට පානය මර ගැනීමට
අපට ශැකියාල ැබී තිබබන්බන්. දු්මරමා මධායබප බේ මත්ත්ලයට මුණ ණ දුන්න රට ලැ සයන්ට
මාබේ ව්තතිය පුද මරනලා.
2019 බදවැේබර්ථන මාබව මමයි බමොබරෝනා වලරවය නැත්නේ බමොවිඩ් 19 කියන නල වලරවය
චීනබප වුශාන් නගරබයන් මුලින්ම ලාර්ථනමා වුබන්. ජනලාරි මාවබප මැද ලන විට චීන රජය බේ
වලරවය අලදානම බත්රුේ බගන බෝමබප අනි්  රටලල් දැනුලත් කිරීමට මටයුතු මා.
බේ ලන විට චීනබප වුශාන් නගරබප ඉබගනුම බන්න්  සන් ශ්රී ාාකිම  සසුන් ශා ඔවුන්බේ  ම
ාතින් 34 බදබනකු ාමාලට බගන්ලා ගැනිබේ අභිබයෝගය අපට ැද්ණා. ඒ අනුල විබේ
ගුලන්යානය්  චීනයට යලා බපබරලාරි මව 01 බලනිදා අපි ඔවුන්ල ාමාලට බගන ආලා. නමුත්
ඔවුන්බගන් කි සදු ආමාරයමට බරෝගය ාමාලට ඇතුුතවීම ලැැ් වීම වඳශා ඉමාමත්ම විධිමත්
නිබරෝධාායන ලැඩපිලිබල්  දියමාල ශමුදා මඳවුර භාවිමා මරන්න් අපි වමව් මර තිද්නා.
රබේ ජනාධිපතිලරයා විදියටත් මමත්, මබේ රජයත් බමම ලවාගමබප ඉදිරි අලධාානම මලින්ම
බත්රුේබගන එය පානය කිරීම වඳශා පියලර ගත්මා. ජනලාරි මාබවේ 26 බලනිදාම
ජනාධිපතිලරයාබේ ්ධාානත්ලබයන් බවෞඛ්ය අමාමයාය, ්රිවිධා ශමුදාල, බපොසි සය, ද්්දධි අා
ඇතුුත අදා ් බේත්රල අය ඇතුත් බමොට විබේ මාර්ථනය වාධාම බමාය්  ව්ාාපනය මා.
ඉන් මලිමලම මබල් බේ ලවාගමය පානය කිරීම වඳශා රජයට උපබදව් බාදීමයි.
ජනලාරි 27 බලනිදා මමයි ාමාබව පෂබලනි බමොබරෝනා ආවාදිමයා විදියට චීන මාන්මාල් 
ශඳුනාගත්බත්. බේ ලන විටත් ශ්රී ාාකිමයන් විා පිරිව්  බවේලය මරන ඉමාලිය, බමොරියාල,
ලැනි රටලටත් ලවාගමය පැතිරිා තිද්නා. අපට බපනී ගියා බේ අලව්ාාබව ඉමාලිය බමොරියාල
ලැනි රටලලින් බබොබශෝ බදබන්  ආපසු ාමාලට පැන්බණන්න්  සන්න බල. ඒ අය ශරශා ඒ ලන
විටත් බරෝගය ාමාලට ඇතුත් වීබේ අලධාානම්  තිද්නා. ඒ අනුල බපබරලාරි මව 10 බලනිදා
තීරණය මා ඉමාලිය, බමොරියාල, ඉරානය ලැනි අලදානේ වශගම රටලල් ල  සට ාමාලට
පැන්බණන වෑම බමබන් ම නිබරෝධාායනය මධායව්ාාන ලට ඇතුෂත් මෂ යුතුයි යන්න. නමුත්
අපි දැඩි තිරණය්  ගත්මා අමයලයබයන්ම ඔවුන් නිබරෝධාායනය විය යුතුයි කියා. ඒ අනුල
බපබරලාරි මාවබප 16 දින ලන විට අපි තීරණය මා ාමාලට පිටරට  සට පැන්බණන වෑම
බමබන් ම නිබරෝධාායන මධායව්ාාන ලට බයොමු මරන්නට.
මාර්ථනතු 12 ලනදා ලන විට අප බේ රබේ  සයුතම පාවල්, වි්ලවිදයා ශා අධායාපනිම ආයමන ලට
නිලාඩු බා දුන්නා. එම මබයකුට බරෝගය ආවාදනය වුනා නේ එය බබොබශෝ බදබනකුට
පැතිරීබේ අලධාානම තිද්නා. පාවල් වි්ලවිදයා ලවා දැමුලා පමණ්  බනොල ඔවුන්ට දුරව්ා
අධායපනය ශරශා අධායාපනය මරබගන යන්න අලව්ාාල බාදීමට මාර්ථනය වාධාම බමාය් 
පිහිටුවලා.
මාර්ථනතු මව 18 ලන විට අපි තීරණය්  ගත්මා ාමාබව ගුලන් බමොටුපට විබ්ද රටල  සට ගුලන්
මගීන් පැන්ණිම වේපුර්ථනණබයන්ම නමර මර දමන්න. ඒ වුනත් ඉන්දියාබව දඹදිල ලන්දනාබව
බගොව්  සන් ලන්දනාමරුලන් 900 මබේ ්්නය ගැන රජය වාබවදි වුනා. එනිවා ඉන්දියාලට
විබේ ගුලන් යානා යලා ඒ අය ආපසු බගන්ලා ගන්නටත්, ඔවුන්ල නිබරෝධාායනයට
් මරන්නටත් අපි මටයුතු මා.

මාර්ථනතු 20 ලැනිදා  සට 27 ලනදා ද් ලා අපි ්ාමබයන් නිලබවේ  සට ලැඩ මරන වතිය්  රාජය
බවේලය වඳශා නේ මරා. එයට බශේතුල අපි මාර්ථනතු 20 බලනිදා ඉඳා ඇඳිරි නිතිය පනලපු නිවා.
ජනලාරි 27 ලනදා අපට පෂමුබලන්ම ශමු ව චීන ජාතිම මාන්මාල සුලවී බපබරලාරි 19 බලනිදා
රන්න් පිටල ගියාට පසු ාමාල තු වලරවය ආවාදනය වු ශ්රී ාාකිමබයකු මුලින්ම ශමුවුබන්
මාර්ථනතු 11 බලනිදා. එම වලරවය ආවාදනය වු පු්දගයා IDH බරෝශට ඇතුත් මා. එදා  සට
වෑම දලවමම ලාබේ බරෝගින් ශමුවුනා. විබේබයන් බේ බරෝගය පැතිරැණු අයබගන් 38 බදබන් 
බමලින්ම පිටරට  සට ඇවිත් නිබරෝධාායන මධායව්ාාන ලට ඇතුත් ම අය. ඉන්පසු අපි විවිධා
අලව්ාාලන්හිදි නිබරෝධාායන මධායව්ාානලටඅතුත් ම අයබගන් 79 බදබනකු බරෝගින් බව
අපි ශදුනාබගන තිබබනලා. විවිධා ආමාරබයන් බරෝගය අවාධානය වුණු අය පිටතින් 136 බදබන් 
අපි ශඳුනාබගන තිබබනලා.
ප්රයනන
අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා රාජය මන්ත්රය පිෂබ ද ශව දැනුම්  තිබබන බමබන්  .
ඔබතුමා බබොබශෝම පැශැදිලිල මුුත රටටම කියා  සන්යා. බේ බමොවිඩ් 19 වලරවය ආවාදනය
මැඩපැලැත්වීමට බමබම්  ගත් ක්රියාමාර්ථනග දින ලමලානු වහිමල. බමයින් අපට පැශැදිලි බලනලා
බේ ගැන රජය ඉමා අලබබෝධාබයන් මටයුතු මර ඇති බල. මම ඔබතුමාබගන් අශන්නට මැමතියි
බරෝගිබය්  ශඳුනාගත් විට රජය බගන ඇති ක්රියාමාර්ථනග පිළිබඳ විව්මරය්  බාබදන්න.
පිළිතු
දිනපමා මට බේ පිළිබඳ විා දත්ම ්ාමාණය්  ැබබනලා. බේ අනුල මමයි මම නිලැරදිල
තීරණ ගන්බන්. ද්්දධි අා ්ධාානියා බේ වේබන්ධාල මා වමග විා ලැඩ බමොටව්  මරනලා.
අපි බමොබරෝනා මර්ථනදනය වඳශා මු  සටම විධිමත් ලැඩපිලිබල්  වමව් ම නිවා ශඳුනාගත්
වෑම බරෝගිබය්  වේබන්ධාබයන්ම  සයුත විව්මර අපි වතුල තිබබනලා. බේ පු්දගයාට බරෝගය
ආවාදනය ලන්නට ඇත්බත් බමබවද, ඔණ  ආගිය මැන් බමොනලාද, ආශ්රය ම අය මවුද,
පමණ්  බනොබව ඔණ  ඇසුරු ම අය ආගිය මැනුත් ඔවුන් නිවා ආවාදනයට ් වීබේ අලධාානම
ඇති අයත් අපි මල් ඇතුල ශඳුනාගන්නලා. ඒ නිවා බබොබශෝ දුරට බේ අයල මල්බවා ඇතිල
නිබරෝධාායනට බයොමු කිරීබේ ශැකියාල අපට තිබබනලා.
බේ ලැඩපිලිබල පටන් ගන්න බපරත් බරෝගය ආවාදනය වුලන් එම රටලලින් ාමාලට ඇතුුත වී
ඇති බල නිබරෝධාායන මධායව්ාාන ලට පිටතින් පසුල ශමුවු බරෝගින්බගන් බපනී යනලා. ඒ
ලබේම මුල් මාබප අලධාානයට බයොමු බනොවු ඉන්දුනි සයාල ලැනි රටලලිනුත් බරෝග ලාශමයන්
රට තුට ඇතුුත වී තිද්නා. ඒ අයල අපිට ශඳුනාගැනිබේ අලව්ාාල ැද්බන් බරෝග ් ණ මතුවී
්තිමාර ගැනීමට බරෝශල් ලට පැන්ණි විටයි. යේ අබයකුට බමොබරෝනා බරෝග ් ණ
තිබබනලා නේ අපි ඔවුන්ල IDH බරෝශට ඇතුල්බමොට PCR කියන බේ වඳශ බොල තිබබන
බශොඳම පරී් ණය මරනලා.
අපි එබශම බරෝගිබය්  ශඳුනාගත්ම ගමන්ම ඒ බරෝගියාබේ පවුබල් අයලත්, ඊග එම බරෝගියාල
වමීපල ආශ්රය ම අයත්, එම බරෝගියා යේ කි ස ව්ාානයමට ගිහිල්ා තිද්නානේ මාලශරි අ්රය
මරා තිද්නානේ ඒ අය  සයුත බදනාමත් නිබරෝධාායන මධායව්ාානයමට බයොමු මරනලා.

බේ වෑම පු්දගබයකුම ඒ පු්දගයාට බරෝගය ලැඳුබන් බමොබශොමද / මාබගන්ද කියන විව්මර
 සයල්් ම අපි පරී් ණයට භාජනය මරනලා. බේ ක්රියාදාමය අපි ශඳුන්ලනලා CONTACT
TRASING (සම්බන්ධිායින් හඳුනාගැනීම) කියා. එබශම CONTACT TRASING එමකින්
ශඳුනාගන්නා ම්ඩඩායම කියන්බන් CLUSTER එම් . (කපොකු ක්). බේ වෑම බරෝගිබය් ම
ශඳුනාගැනීම බරෝගිබය් ම නේ ආබරෝගය ාාලට බයොවමු කිරීම ඒ බරෝගියා ආශ්රයමරපු අය
බලන් මරා නිබරෝධාායන මධායව්ාානයට යැවීම  සදු මරන්බන්. මීට අමමරල ඊට දුරව්ාල ඉන්න
බමොටව්  අපි ඒබගොල්න්බේ නිබලව් ල ව්ලයා නිබරෝධාානයනට ්  මරනලා. මශජන
බවෞඛ්ය නිධාාරීන් බපොලිව් නිධාාරීන් ඒ පු්දගයන්බේ නිබලව් ලට ගිහිල්ා ඔවුන්බේ
පරී් ණයට භාජනය මරා තිබයනලා.
ඒ අනුල ඔවුන්ල නිබරෝධාායන මධායව්ාාන ලට බශෝ ව්ලයා නිබරෝධාායනයට බයොමු මරනලා.
වමශර විට අපිට විා ම්ඩඩායම්  ආවාදනයට ්  විබේ අලධාානම්  තිබබනලානේ ගේ
පින්න් ණ දමා මරන්න  සදුබලනලා. බේ බලනබමොට අපිට ශමුලන ලැඩි බදබන්  ශමුලන්බන්
බමබවේ ශඳුනාගත් ම්ඩඩායේ ලලින්. බේ ලන විට වමාජය තු බේ බරෝගය බබෝවිම අපි අලම
මරා තිබයනලා. බමොමද අපි බවාවනින්ම අපි බරෝගින් ශඳුනාබගන ඒ බරෝගියා ශා වේබන්ධා
 සයුත බදනාම නිබරෝධාායනයට බයොමු මරන නිවා වමාජය තු පැතිරීම පානය මරගන්න
පුුතලන් වී තිබබනලා.
මම ලිපි ල පෂ මරා තිබයනලා දැ් මා ාමාලට බමය ඉමා බශොඳින් පානය මරගැනීමට
පු රලන් මම ැද්බ්ඩ CONTACT TRASING ශරශා ද්්දධි අා ද්  බව බයොදා ගත්තු නිවා බල.
ප්රයනන
ඔබතුමා මු ර රටටම බශොඳින් පැශැදිළි මෂා මුල් අලව්ාාබවදී ගත් ක්රියාමාර්ථනගත්, ඒලාබප ්තිඵත්
ගැන, ඒ ලබේම ඔබතුමන් වෑමටමමට පත්බලනලා කියා. ඒ ඒ ක්රියාමාර්ථනග ක්රියාත්මමලන
ආමාරය ගැන.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, වමාජ දුරව්ාභාලය වශතිම කිරීමට ඇඳිරි නීතිය පැනවීබමන් ජනමාලට
බේ භයානම බරෝගය ආවාදනය වීම ලැෂකුණත්, ඔවුන්ට අබන්මවිධා මරදරලට මුණ ණ පාන්න
 සදු වුණු බැව මමය්  ජනමාල අමර ්රලිම වුණා. විබේබයන්ම අමයාලය ආශාර ආදිය
බාගැනීමට, බබබශත් බශේත් බාගැනීමට ජනමාල ඇඳිරි නීතිය ඉලත් මෂ විගව බපොරමනු අප
දුටුලා. බේ ගැන ඔබතුමන් වාබවදී ව ආමාරය අප දුටුලා. රජය්  බව ඔබතුමන් බේ ගැන
දකින්බන් බමොබශොමද,
පිළිතු
ඇඳිරි නීතිය නිවා වාමානය ජන ීවවිමයට බාධාාල්  බලන බල අප මවුරුත් දන්නලා. ඒ වුනත්,
අපට බනොබපබනන වතුබර්  වමග වටනමටයි අපට රට්  ශැන්යට, ජනමාල්  ශැන්යට යන්නට
වුබන්.
අපි දැනබගන  සන්යා ඇඳිරිනීතිය පැනවු විට ජනමාලට ආශාර එමතු බමොට මබා ගැනීබේ
අලයමාලය පැනනගින බල. ඒ නිවා ජනමාල බලනුබලන් රජය තීන්දු කිහිපය් ම ගත්මා.
විබේබයන්ම ඇඳිරිනීතිය පනලන්නට බපරම බබොබශෝ බදබන්  පරිබභෝජනයට ගන්නා
මල්මබා ගමශැකි ආශාර ලන පරිේපු ශා වැමන් න් විා ලබයන් අඩු මරන්න මටයුතු මා.
අපි දැනබගන හින්යා ඇඳිරි නීතිය පනලන්නට බලනලා කියා.

ඇඳිරි නීතිය පැබනවලත් මෘෂිමර්ථනමාන්මය ලැනි ජනමාලබේ මුලිම අලයමාලයන්ට බපාන
් බේත්ර දිගටම පලත්ලාබගන යාමට රජය ශැකිමරේ උත්වශ මා. එනිවා මමයි
බපොබොන්නරුල, අනුරාධාපුරය, අේපාර ලැනි මෘෂිමාර්ථනන්ම ්බ්දල ය මන්නබප වී
බගොවිමැබන් බයබදන බගොවීන්ට බගොයේ මපා නැලම කුඹුරු වමව් මරගන්නට අලය නිවා
ඇඳිරිනීති මාය තු මමන්බේ ලෘත්තිය මරබගන යාමට ඒ අයට අලවරය බාදුන්නා.
අපි දන්නලා බේ බශේතුල නිවා විා ලබයන් එදිබනදා බවමනය්  බපු අය, ඒ ලබේම
මර්ථනමාන්මාා ල ලැඩම අය, ව්ලයා රැකියා මරන අය, ්රිවීල් රියදුරන්ට න්ලියන 1.5්  පමණ
 සන්න ව්ලයා රැකියාලට පශර්  ඇතිවුණා.
මමන්බේ එදිබනදා ීවවිමය බගනයාමට
අපශසුමාලය්  පැන නැගුනා. ඒ නිවා ජනමාලට ශැකි පමනින් වශන බාබදන්නට රජය මටයුතු
බමොට තිබබනලා. විවිධා නිර්ථනනායමයන් යටබත් ්  වාඛ්යාම පවුල් ලට බේ ඇඳිරිනීති මාය
තු මමුන්බේ මුලිම අලයමාලයන් වපුරාගැනීම වඳශා මුය වශනාධාාරය්  බා දීමට පලා
රජය මටයුතු මර තිබබනලා.
ඇඳිරිනීතිය බපලත්නා මාය තු ජනමාලට අලය මරන බවේලාලන් ගැන බවොය බා අලය
පිලියේ බා දීමට අපි විබේ මාර්ථනය වාධාම බමාය්  පලා පිහිබටවලා බැ සල් රාජප් 
මැතිතුමාබේ මලිමත්ලබයන්. මා හිමන්බන් බේ මාර්ථනයය වාධාම බමාය වෑම ් බේත්රය්  දිශාම
බා විා බවේලය්  මරා.
ඒ ලබේම රජය ක්රියාමාර්ථනග රැව්  ගත්මා වාමානය ජන ීවවිමය යාා පරිදි පලත්ලාබගන යාමට.
මා සමල පඩි ැබබන අයට, විශ්රාන්මයින්ට මට බවාලට ඒ මුදල් බා දුන්නා. ඒ අයබේ ණය
ලාරිම ආදිය අය කිරිම නැලැත්වුලා.
එදිබනදා රැකියාල මරා ශේබ මරන් මන බබොන අයට මලත් පශසුමේ රැව්  බා දුන්නා. ඒ
ගැන මු ර රටම බේ ලන බමොට බශොඳින් දන්නලා.
්රිබරෝද රාලලින් වදනිම ආදායම්  උපයන අයට, පාවල් ලෑන් රා, බව් රා ආදිය තිබබන අයට
සි සා බගවීම ආදිබයන් විා පශසුමේ බාදී තිබබනලා. බවේලම ලැටුේ බගවීමට බනොශැකි
බපෞ්දගලිම ලයාපාර ලට ද අපි වශන බාදීා තිබයනලා. බේ ලබේ වශන රායකය්  ආර්ථනකම
අපශසුමා තිබයන ජනමාල බලනුබලන් බේ මාර්ථනයය  ස්දධා මරා. යේ යේ අපශසුමා  ස්දධා බලා
තිබයනලා. ඒ අපශසුමා මබධායප අපි බේ මාර්ථනයයන්  සදු මරනලා. බේ අපශසුමාලයන් බලන බලන
අභිමමාර්ථනායන් ඉ්ට මරගැනීමට භාවිමා මරන්නට එපා කියා මම ඉල්ා  සන්නලා.
මම වි්ලාව මරනලා බබොබශෝ බවාලට රාජය බවේලය පිළිබඳ බදෝාබරෝපණ විබවරනයට ් 
වුණත් මරන්න පු රලන් බලා තිබයන්බන් රාජය බවේලයට ඇති ශැකියාල නිවා
ප්රයනන
දැන් අබේ ආර්ථනකමය ගැන ඔබතුමන්ට අුතතින් හිමන්නට බලා. ඔබතුමා ඉදිරිපත් මරා බේ රබේ
බවෞභාගයබප දැ් ම එහි තිද්ණා බබොබශෝම පැශැදිලිල ආර්ථනකම උපායමාර්ථනග. දැන් ඒ උපායමාර්ථනග
මරබගන ගියා නේ අපිට යේ කි ස මැනමට එන්නට තිද්ණා. අපිට අුතතින්ම හිමන්නට බලා
තිබයනලා බේ උපායමාර්ථනග ගැන. ඔබතුමා ගිය ගමන් මාර්ථනගය බලනව් මරන්න. දැන් මු ර රටම
බාබගන ඉන්නලා බමොම් ද බේ ජනාධිපතිතුමා ්ධාාන රජය මරන්න යන්බන්. බේ අබේ
වබශෝදර ජනමාලබේ ීවලබනෝපාය ගැනත් මදින්ම බපාන මරුණ් . ඔබතුමාබේ දර්ථනනය
කුම් ද බේ ගැන.

පිළිතු
විබේබයන්ම ් බේත්ර කිහිපයමට විා පශර්  ැද්ණා අබේ ආර්ථනකමබයන්. දැන් මාබවමට
පමණ මායමට පව්බවේ අපිට හිමන්නට බලා තිබයනලා අබේ ආර්ථනකමය පනගන්ලන්බන්
බමොබශොමද කියන මාරණය. අපිට විබ්ද විනිමය, රැකියා උත්පාදනය ව වාරාරම ් බේත්රය,
ව්ලයා රැකියා කුඩා වශ මධාය පරිමාණ ලයාපාර ඇගුතේ මර්ථනමාන්මය ශා අබනකුත් අපනයන
් බේත්රලට විා පසුබෑම්   ස්දධා වී තිබබනලා බේ බමොබරෝනා වලරවය නිවා. බේම බශොඳම
අලව්ාාල ආර්ථනකම වැැව්බේ බලනව්  මරා බ්දයකය ආර්ථනකම වැැව්මමට බයොමු වීමට. පසුගිය
මාබප අබේ රබේ නිපදලන්න පු රලන් බ්දත් පිටරන්න් බගනාලා. අපිට මෘෂිමර්ථනමාන්මය අතින්
ව්ලයා බපෝෂිම බලනලා විමර්  බනොබලයි අබේ රබේ නිපදලන බ්දලල් පිටරටලට යලන්නත්
අලව්ාාල උදා මරගන්න පු රලන්.
බෝමබප වෑම රටමම පාබශේ ආර්ථනකමය මඩා ලැබටනබමොට අබේ ආර්ථනකමයත් මඩා ලැබටනලා.
අපි බබොබශොම ක්රමානුකල අබේ ආර්ථනකමය යේ මත්ත්ලයමට පත් මෂත් මු ර බෝමබපම
ආර්ථනකමය යාා මත්ත්ලයමට පත් නබනොත් අපට අනිලාර්ථනයබයන්ම ්්න ඇති බලනලා.
උදාශරණය්  බව අබේ වාරාරම ් බේත්රය ගනිමු. වාරාරමයන් විබේබයන් පැන්බණන
යුබරෝපබයන් අපට හිමන්න බෑ මලදාද බේ වාරාරමයන්ට එන්නට පු රලන් බලන්බන් කියා.
අපිට බශොද අලව්ාාල්  නැලම හිමන්නට බමොන රටලල් ද බේ උලදුබරන් ඉ් මණින්ම බගොඩ
එන්බන්.
ඒ බගොඩ එන රටලල් ලලින් අපි බේ වාරාරමබයෝ බගන්න ගන්නට පු රලන් බලන්බන් කියන
මාරණයට අපි හිම බයොමු මරන්නට බලනලා.
ඒ ලබේම අපනයන ් බේත්රය අ රත් බලෂදබපොෂලල් බවොයා ගන්නට අපට  සදුබවවි. බවෞඛ්ය
් බේත්රයට අලය ආර් ම ඇඳුේ බේලා නි්පාදනය මරන්නට බශොද අලව්ාාල් .
බමොරතුරු මා් ණය වෑම රටමටම බාධාාලකින් බමොරල මරබගන යන්නට පු රලන් ් බේත්රය් .
තුන් ගුණයකින් පමණ ඉතිරි ැබබන අපනයන ආදායම ලැඩි මරගන්න ඒ ලබේම රට තුෂ
රැකියා උත්පාදනය මරගන්නට බශොඳ අලව්ාාල්  කියා.
ආශාර සුර් ෂිමභාලය කියන එම ඉමාමත් ලැදගත්. අපිට පමණ්  බනබමයි මු ර බෝමයම
ආශාර සුර් ෂිමභාලය වශතිම මරගනී දියුණු රටලල්. අප ව්ලයාබපෝෂිම වීම පමණ්  බනොබලයි
ආශාර අපනයනය මරන්නට අපනයනය ් බේත්රයට අපි බයොමු බලන්නට බශොඳ අලව්ාාල් .
ඒ ලබේම බගොවියාබේ ආදායම ලැඩි මරන්බන් බමොබශොමද කියන මාරණය. බේම බශොඳම
අලව්ාාල් . එම්  බගොවියාබේ මා් ණය ඔණ ට ශඳුන්ලා බදන්න. නල මා් ණිම ක්රම ශඳුන්ලා
දී බේ ් බේත්රය දියුණු මරගන්නට අපිට බශොඳ අලව්ාාල්  ැිලා තිබයනලා. ඒ මා් ණය
බගනල්ා අපි මෘෂිමර්ථනමාන්මය මරුණයන් පලා ඒමට බයොමු මරා මා් ණය බගනල්ා
මෘෂිමර්ථනමාන්මය ශා වේබන්ධා මර්ථනමාන්ම ඇති මරා බේම ඉමාමත්ම ලැදගත්. බ්දය ය ආර්ථනකමය
අපි බගොඩනගන්න.
බේම බශොඳ බවාල්  වෑම දින් ම ලගා මරන්නට. ඒ ලබේම රජයට අයත් විා භූන්
්මාණය්  තිබයනලා බේ රාජය වමාගේලට. ශැබැයි බේලා පාඩු බනලා. බේලා ාභ
මත්ත්ලයමට බගන්න ඕන.

ඒ ලබේම බත් ලතු තිබයනලා. පාඩු බනලා. බේලා අපි ාභ බන ලගාලන් බලට පත් මරන්නට
ඕන. බේලා මාර්ථනය් ම මර ාභ බන මත්ලයට පත් මර යන් ලගාලන් ඇති මර වෑම මුඩු
ිලම් ම පලා ලගා මරන්න ඕනි.
අපි වතුටු බලන්න ඕන බත් ම්ඩඩය ඉතිශාවබප පෂබලනි ලමාලට මා් ණය භාවිමා මරා
දුරව්ාල බත් බලන්බ්ද සය්  තිබ්බා. බේ ලබේ බ්දය ය ආර්ථනකමය ආර්ථනකම බමොඩය අබේ වැැව්ම
අපි බලනව් මරගන්නට ඕන. ඒලට නල බලෂඳපලල් බශොයාබගන දියුනු මරගන්න ඕන.
ප්රයනන
විබ්ද රටලලින් ගුලන් යානා එන්බන් නැශැ ගුලන්බමොටුප ලවාදමා තිබයනලා. බේ රටලල්
ගණනාලම එනේ, ඉන්දියාල, බන්පාය, පකිව්ාානය, බාගාබ්දය, ඔව්බේලියාල, එාගන්මය,
බබරව් ලබේ විා රටලල් ගණනාලම විවිධා ලර්ථනගබප පු්දගයින් ාමාලට එන්න
බාබපොබරොත්තුබලන් ඉන්නලා. බේ එන්න ඉන්න අය ගැන ගන්න පියලර කුම් ද ?
පිළිතු
ඒමට වැැව්ම්  බයොදා තිබයනලා. මුලින්ම විවිධා ලර්ථනගබප ාමාලට එන්න බාබපොබරොත්තු
ලන අය ්මුඛ්ත්ලය්  මම ාමාලට බගන එන්න ක්රමබවදය්  වමව් මරා තිබයනලා. මලිම
්මුඛ්ත්ලය අනුල යකයයන් බගන්වීමට මටයුතු මරනලා. ඔවුන් බගන්වීබේදි ක්රමබවදය්  බයොදා
තිබබනලා. ඔවුන්ට ගුලන් බමොටපබල්දීම PCR පරී් ණය මරන්න මටයුතු මරනලා. PCR
පරී් ාබලන් පසු ඔවුන් බමලින්ම නිබරෝධාායන මධායව්ාාන ලට යැවීමටත් ඒ ලබේම අනිකුත්
අයට එම වලවරය බබෝ වීම ලැෂැ් වීමටත් අපි  සයුත මටයුතු මු අලව්ාාබව  සටම අලවාන
අලව්ාාල බම් ම වැසුේ මර තිබබනලා.අපිට බගන එන්නට පු රලන් බලන්බන් දලවමට සීන්ම
වාඛ්යාල් . ඒ අනුල අපි ්මුඛ්ත්ලය දීා තිබයනලා අපි විවිධා බශේතන් බා. ඒ අයබගන්
දැනටමත් අපි ඒ රටලල්ලලින් අලවර ඉල්ා තිබයනලා බමොමද ඒ රටලල්ලත් ලශා
තිබයන්බන්. ඒ නිවා රටලලින් දැනටමත් අපි අලවර ඉල්ා තිබබනලා අබේ ගුලන්යානයමට
එන්නට. ඒ අලවරය ැද්ණු ලශාම දැනටමත් අපි බේ මාර්ථනය ආරේභ මරා තිබබන්බන්. ැද්ණු
ලශාම අපි ඒ අයල බේන්නට මටයුතු මරනලා.
ප්රයනන
රබේ ආර්ථනකමය ිලඳ බනොලැටී පලත්ලාබගන යාමත්, ජන ීවවිමය යාාලත් කිරීම පිළිබඳලත්,
ඔබතුමන් වෑමවිටම උනන්දුල්  දැ් වලා. බේ පිළිබඳල කුමන ආමාරබප ලැඩපිළිබලෂ්  ද
ක්රියාත්මම කිරීමට අබේ් ා මරන්බන්
පිළිතු
ආර්ථනකම පැත්බමන් වශ වමාීවය පැත්බමන් ජනමාලට ඇඳිරිනීතිය්  දාා බගලල්ලට හිරමරා
තිද්ණම තිබයන ්්න බේ  සයුතම බ්දලල් මල්පනා මරා මමයි අපි විවිධා තීරණ අරගත්බත්.
බේ පිළිබඳල ආර්ථනකම විබේ යන් ලන මශා බැාකුබව උවව් නිෂධාාරින් වමග වාමච්ඡා මා.

රබේ ඉන්න ලයාපාරිමයන්බගන් ආර්ථනකමය ගැන දන්නා පාර්ථනලයන්බගන් බේ ්්නය වාමච්ඡා
මා. විබේබයන්ම වලරවය වේබන්ධාල ඇතිබලා තියන අලයමාලයන් ඒ ලබේම රට විලෘම
මෂාම තිබයන අලයමාලයනුත් බදම එමතු මරා යේ පානය්  ඇතිල රටේ යේ විලෘම
කිරීම්  ඇතිකිරීමට මමයි අපි ඒ තීරණය ගත්බත්.
බමහිදී අපි වැකිල්ට භාජනය මෂා බමොන ්බ්දලද ආවාදිමයින් ඉන්බන් කියා. අපි
ඇඳිරිනීතිය පැනව අලව්ාාබවදී පුත්මම, ගේපශ මාෂඹ ම රමර යන ්බ්දල ඇඳිරීනිතිය
ඉලත් මබෂේම නැශැ. අපි බැුතලා බමොන කුඩා ්බ්දලටද බේ අය සීමා මරන්න පු රලන් කියා.
අපි බැුතලා බපොලිව් ලවේ ශැන්යට බේ අය සීමා මරන්න පු රලන්ද කියා. ඒ ලැඩිබදබන්  ඉන්න
බපොලිව් ලවේ කි සබවේත්ම විලෘම මරන්න බැරි නිවා බේ ඇඳිරීනීතිය ශා පාන ක්රම ක්රියාත්මම
මරන්න අපි තීරණය මෂා. වමශර දිව්්රි් ම ල කි සම බමබන්  නැම. වමශර දිව්්රි් ම ල
එ් බමබන්  බදන්බන්  ලබේ ඉන්නලා. ඒ අයත් ඒ ්බ්දබප ඉද බනබලයි පිටරට ගිහින්
ශැදිා ආල අය. බේ ලබේ දිව්්රි් ම අපිට පශසුබලන් විලෘම මරන්න පු රලන් එම නිවයි මශා
ඇතුෂම විලෘම කිරීමට ක්රමබවදය්  අපි තීරණය මබෂේ.බේ තීරණය අපි ණ බද් ම ගත්බත්
ලයාපාරලට අලව්ාාල්  බාබදන්න මර්ථනමාන්ම ලට අලව්ාාල්  බාබදන්න රට තුෂ
නිපදබලන එෂල ර ලැනි භා්ඩඩලට රට තුෂට එන්නට අලව්ාාල්  බාබදන්න. රාජය බවේලය
දැන් මාවයමට පමණ මාය්  ලශා තිබබන්බන් . රාජය බවේලබප යේකි ස බවේලාල්  ජනමාලට
බාබදන්න ඕන විා ලගකීම්  ජනමාල බලම පැලබරනලා අපි බමය විලෘම මෂත් අනලය
ගමන් යන්නට බනොබලයි බේ විලෘම මරන්බන්. අපි රජය්  ශැන්යට බවෞඛ්ය
බදපාරත්බේන්තුබලන් බවලා බපොලි සබයන් බවලා ්රිලවිධා ශමුදාබලන් බවලා බේ මරන වෑම
බදය් ම ලඩාත් ලැඩි ්තිඵය්  බාගන්නට පු රලන් බලන්බන් ජනමාල ලගකීබමන් යු් මල
මටයුතු මබෂොත් පමණයි. අපි ්ලෘත්තිල දකිනලා විා ්මාණය්  ඇඳිරීනිතිය මඩමරා.
ලාශන අත්අඩාගුලට අරබගන පු්දගයින් අත්අඩාගුලට අරබගන මම ඉල්සිම්  මරනලා
ලගකීබමන් යු් මල බේ ලබේ බවෞඛ්ය අාය නියම මරා තිබබන පිළිපැදීේ ලලින් පිටමට යන්න
එපා.
බේ වලරවය නිවා තිබබන මර්ථනජනය ඉලර බලා නැශැ අපි පානය මරා මෂමනාමරණය
මරා තිබයනලා. ඒම අපි ඒ විදියටම ඉදිරියට බගනයන්නට අපිට අපි ජනමාලබේ වශබයෝගය
ඉමාමත් ලැදගත් බලනලා.
ප්රයනන
අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, අප බමබම්  වාමච්ඡා මබෂේ බමොබරෝනා වලරවය මැඩ පැලැත්වීමට
ගත් ක්රියාමාර්ථනගයන් ඒ ලබේම ඒලායින් ද ්තිඵයත්, ඒ එ් මම බමොබරෝනා ලවාගමය නිවා
ජන ීවවිමයට වුණු බාධාාලත්, ආර්ථනකම මඩා ලැටීමත් එයට බයදිය ශැකි බමන්මාසින පිළියමුත්
ගැන. වමශර අය කියනලා ඇයි බේම මල න්ම්  ්මාද මරන්න බැරි
පිළිතු
බව්නාහිර පෂාම මමයි අබේ ආර්ථනකමප  සයයට 50මටත් ලඩා දායමත්ලය්  තිබයන්බන්. බේ
අයට බේ අලව්ාාල ැබබන්බන් නැත්නේ මලත් ්මාද මබෂොත් අපි ආර්ථනකමබප විා
්්නයමට මුණ ණ පාන්නට බලනලා කියන එම මමයි ආර්ථනකම විබේ යන්බේ අදශව.එපමණ් 
බනබලයි වාමාීවය ලබයන් එදිබනදා බවමනය්  බපු ඒ අයට මමයි විා ්්නය් 
ඇතිවුබ්ඩ.

ඒ හින්දා මමයි යේකි ස ්මාණයම ආර්ථනකම උපමාරය්  මරන්නට තීරණය මබෂේ. අපිට මල
මාවය්  ලශා තියන්න පු රලන් නේ මම මැමතියි නමුත් අපිට ඉමා බැරෑරුේ තීරණය්  ගන්න
 ස්දධා වුණා බේ අලව්ාාබව. වාමානය ලබයන් මාවය්  රට්  ලශා තිද්බනොත් බමොමද
මත්ත්බව. බේ විලෘම කිරීම නිවා යේකි ස බමබනකුට යේකි ස වැමය්  ඇතිබලනලා නේ ඒ
වැමය දුරුමරන්න පු රලන් බලන්බන් ජනමාලට ඇයි අපි ලශා තියන්බන්. ඇයි අපි ඇඳිරිනීතිය
දාන්බන්. බේ න්නිසුන් එමට ගැලසීම බේ දුරව්ාමාලය තියාගැනීමට බමන්න බේ බශේතන් නිවා
මමයි බේම නලත්මන්න බැරි. අපි ජනමාල්  ශැන්යට ලගකීමකින් යු් මල බේලයින් ලැෂකිා
ඉන්නලා නේ අපිට බේ ්්නය මුණ ණ පාන්ට බලන්බන් නෑ.බපොලි සය වශ ත්රිවිධා ශමුදාබව
බමොටව්  බයොදලනලා විබේබයන්ම බමොෂඹ දිව්්රි් මබප මේ මාර්ථනය පානය මරගන්නට.
පසුගිය මාබප ඒ අය වෑම මැනමම වි සරිා හින්යා නමුත් මම ආර් ම බල්මේ තුමාට දැනුේ
දුන්නා බේ ්බ්දය යුධා මාබප තිද්ණා ලබේ පානය්  ඇතිමරා විනය්  ඇතුල හි් මීම් 
ඇතුල අනලය ගමන් යන්බන් නැතුල බේ මාය තුෂ බේ ්බ්දය පානය මරන්නට.
ප්රයනන
ජනාධිපතිතුමනි, බේ ලවාගමබයන් ලබේම ජනමාලට මලත් ලැදගත් මරුණ්  තිබබනලා.
දිගුමාසිනල බැුතලම ව්ාාලර රජය්  තිිලය යුතුයි. බේ  සයුත ක්රියාමාර්ථනගයන් වාර්ථනාම මරගැනීමට
ඒ වඳශා පාර්ථනලිබේන්තු මැතිලරණය්  අබ්ේල් 25 ලනදා පැලැත්වීමට නියන්ම ල තිද්ණත්, එය
එදිනම පැලැත්වීමට ශැකියාල්  නැති බලයි, මැතිලරණ බමොන්වම ්මා මරන්බන්. බේ ගැන
ඔබතුමන් දරන අදශව කුම් ද
පිළිතු
2019 බනොලැේබර්ථන මාබවේ 16 බලනිදා පැලති ජනාධිපතිලරණබයන් මා ජයග්රශණය මබල් 69
් යම පැශැදිලි ජන ලරමකින්. මම ජනමාලට බවෞභාගයබප දැ් ම නන්න් ්කපත්ති
්මානය්  ඉදිරිපත් මර තිද්නා. බේ රබේ බණ මර ජනමාල ්ජාමන්ත්රලාදිල මම ජනාධිපතිලරයා
පත්මර ගත්බත් ඒ ්කපත්ති ්මානය ක්රියාත්මම කිරීමටයි. ඒ වඳශා ජනමාල අනුමැතිය බා දී
තිද්නත් මට  සදුවුබප 2015 අබගෝව්තු මාබවේ බමෝරා පත්මර ගනු ැද් පාර්ථනලිබේන්තුල්  වමග
මටයුතු කිරීමටයි. එම පාර්ථනලිබේන්තුල නිබයෝජනය මබල් ලර්ථනමමාන ජනමමය බනොබලයි.
පාර්ථනලිබේන්තුල තු බණ මර බය්  බනොතිද්න නිවා මට  සදුවුනා සුුතමර ආ්ඩඩුල් 
පිහිටුලන්නට.
මා ජනාධිපතිලරයා ලබයන් බයට පත්ලන විට පාර්ථනලිබේන්තුල වි සන් 2020 ලවර වඳශා
අයලැය්  වේමම බමොට තිද්බන් නැශැ. පසුගිය රජය රට පානය මරන්න්  සන්බප අතුරු වේමම
ගිණුම්  ශරශායි. ඒ ලන විටත් රට විා ආර්ථනකම අර්ථනද්දයමට මුණ ණ පා තිද්ණා.
ජනමාල බාබපොබරොත්තු වු ආමාරයට මබේ ්තිපත්ති ක්රියාත්මම කිරීමට නේ නල අයලැය් 
බශෝ අතුරු අයලැය්  වේමම මර ගැනීම අමයලයල තිද්ණා. අප බපොබරොන්දු වු ආමාරයට
අධායාපනය වඳශා ලැඩි මුද්  බලන් කිරීමට , මා් ණිම ශා මෘෂිමාර්ථනන්ම ් බේත්රයන්
වාලර්ථනධානය කිරීමට, නල රැකියා අලව්ාා උත්පාදනය කිරීමට, මඩා ලැටුනු ආර්ථනකමය බගොඩ
නැගීමට රජයට මුය පාන ශැකියාල තිිලය යුතුයි. බේ නිවා මමයි ලයලව්ාාලට අනුල මට
ැද්නු පෂබලනි අලව්ාාබවදිම මාර්ථනතු මව 02 දින තිද් පාර්ථනලිබේන්තුල විසුරුලා ශැර වැබැ
ජනමමය නිබයෝජනය ලන නල පාර්ථනලිබේන්තුල්  පත් මර ගැනීම වඳශා මැතිලරණය්  අබ්ේල්
25 බලනිදා පැලැත්වීමටත් නල පාර්ථනලිබේන්තුල මැයි මව 14 දා මැඳවීමටත් මම තීරණය මබල්.

ව්ලාධීන මැතිලරණය්  පැලැත්වීම වඳශා අලයලන වේපුර්ථනණ නිදශව ශා බය ඒ අනුල
මැතිලරණ බමොන්වමට පැලරුනා. මබේත් මැතිලරණ බමොන්න් වභාබලත් ්මුඛ් යුතුමම ශා
ලගකීම ලන්බන් ඡන්දයකින් මම නිබයෝජිමයන් පත් මරගැනීම වඳශා වු ජනමාලබේ
්ජාමාන්්රිය අයිතියට ගරු බමොට නි ස මට මැතිලරණය පලත්ලා ජනමාලබේ පරමාධිපමය
මශවුරු කිරීමයි.
නමුත් ඔබ දන්නලා ලර්ථනමමාන ලවාගම මත්ලය ශමුබව දින නියමය්  බනොමැතිල මැතිලරණය
මල් දැමීමට මැතිලරණ බමොන්න් වභාල මටයුතු මර තිබබනලා.
ලයලව්ාානුකල පාර්ථනලිබේන්තුල විසුරුලා මාව 03 ්  ඇතුම නල පාර්ථනලිබේන්තුල රැව් විය යුතුයි.
ඒ අනුල නල පාර්ථනලිබේන්තුල්  රැව් විය යුතු අලවාන දිනය ලන්බන් ජුනි මව 02 දායි. ඒ වඳශා
මැතිලරණය පලත්ලන්බන් කුමන දිනයමදැයි තීරණය ම යුත්බත් මලින් නියම බමොට තිද් දිනය
බලනව් ම ව්ලාධීන මැතිලරණ බමොන්වමමයි.
පලතින මත්ලය යටබත් සුදුසු ආමාරයට මැතිලරණය පැලැත්වීම ව්ලාධීන මැතිලරණ බමොන්වමට
අලව්ාාල තිබබනලා. ඔවුන්ට අලයනේ මැතිලරණය වඳශා දින කිහිපය්  වුනත් ගන්නට
පුුතලන්.
ලර්ථනමමාන ලයලව්ාාල තු මැතිලරණය වේබන්ධාබයන් වු විා බය්  මැතිලරණ බමොන්වම
වතුල තිබබනලා.
ඡන්දය පලත්ලන බව බශෝ මල්මබන බව ව්ලාධීන මැතිලරණ බමොන්වමට බපෑේ මරන්නට
මම සුදානේ නැශැ. මා බමබම්   සයුත මටයුතු ලයලව්ාාපිමල ඉටුමර තිබබන අමර, නල
පාර්ථනලිබේන්තුල මැඳවිය යුතු දිනය දැනුේ දී තිබබනලා. යේ බශයකින් ජූනි 02 දා ලන විට ඡන්දය
මබා නල පාර්ථනලිබේන්තුල පත් වී බනොතිද්බනොත් මට පාර්ථනලිබේන්තුල මැඳලන්නට ැබබන්බන්
නැශැ. එය මරන්න  සදුලන්බන් ඉදිරි දිනමයි. බමබවේ නමුත්, බමොනම බශේතුල්  නිවාලත් පරණ
පාර්ථනලිබේන්තුල නැලම මැඳවීමට මට අලයමාලය්  නැශැ. ඒ වඳශා මට නීතිමය
ලාමාලරණයකුත් නැශැ.
බේ ලන විට බමොබරෝනා උලදුර මර්ථනදනය කිරීම වඳශා අලය මරන වෑම පියලර් ම මබේ රජය
වි සන් බගන තිබබනලා. රබේ  සයුතම ්ධාාන බපබල් ප්  ඇතුුත ම්ඩඩායේ ගණනාල් 
මැතිලරණය වඳශා නි ස පරිදි නාම බයෝජනා භාරදී තිබබනලා. ඒ අනුල මැතිලරණය පැලැත්වීබේ
ලගකීම දැන් තිබබන්බන් ව්ලාධීන මැතිලරණ බමොන්වමටයි. ඒ වඳශා ඔවුන්ට අලය මරන
 සයුතම ලයලව්ාාපිම වශය රජය බා දී තිබබනලා. මැතිලරණය අලවන් වී පාර්ථනලිබේන්තු
මන්ත්රීලරුන් බමෝරා පත්මරගත් පසු නල පාර්ථනලිබේන්තුල මැඳවීමට මම සුදානේ.
ප්රයනන
ංතිගරු ජනාධිපතිතුමා කම් දිනවල විරුශධ් පකෂකේ කනොක කු්  කණ්ඩා ම් මැතිව ණ ක්
පැවැ් ීරමට සුදුසු වාාාව ණ ක් කනොමැති බව හුවා දක්වමින් ංකප්රේල් මස 25 වන දින
පැවැ් ීරමට නි මිාව තිබු පාර්ිතකම්න්තු මැතිව ණ පැවැ් ීරම කල් දැමි යුතු ැයි ප්රකාය
නිකු්  ක මින් සිටිනවා. කුමන කාලකේ එම මැතිව ණ පැවැ් වි යුතු ද න්න පිළිබඳව් 
ඔවුන් ඉදිරිප්  ක න්කන් නැහැ. කම් පිළිබඳව ඔබතුමන් ද න ංදහස කුමක් ද?

පිළිතු
මැතිලරණය දිගින් දිගටම මල් දැමීමට ඉල්සිේ කිරීම ශරශා රට ලයලව්ාාපිම අර්ථනද්දයමට බගන
යා ශැකි යැයි  සහින දකින්නන්බේ යන් අරමුණ කුම් ද යන්න ලටශා ගැනීබේ අලව්ාාල ජනමාලට
අද තිබබනලා. රටට අලය කුම් ද, එය ම ශැ් බ්  බමබවේද යන්න වේබන්ධාබයන් විබේ
නීතිමය ගැටුතල්  බේ අලව්ාාබව නැති බලත් ලයලව්ාාපිමල  සදුවිය යුත්ම ඉමා පැශැදිලි බලත්,
අලවාන ලගකීම තිබබන්බන් මා ගද යන්න ගැන වැමය්  නැති බල මම බේ අලව්ාාබව  සයුත
බදනාටම මම්  බමොට  සන්නලා.
වමව්ා බෝමයම දණ ගැව්සු බමොබරෝනා මර්ථනජනයට වධාර්ථනයමත්ල මුණ න දී රට බගොඩනැගිමට
බවෞභාගයබප දැ් ම ්කපත්ති ක්රියාත්මම කිරීම ශරශා ජනමාලට වු බපොබරොන්දු ඒ ආමාරබයන්
ඉටු කිරීමටත් මම බාබපොබරොත්තු බලනලා. ඒ වඳශා අලය මරන වශය රටට ආදරය මරන ඔබ
 සයුත බදනාබගන්ම අබේ් ා මරනලා.

