ශ්රී ලංාවේ ක ලං වේෂඹ ලං්සතව ජ ලංපද ත ලංනේදේ  ක ලංවේයායේ
නි යෝපය ලංදන ලංමණ්ඩ ලංප්රධාේනි ලං රේට්  ලංිරූටන් ලංවිසින් ලංතැසතව ලංඅතශස්
වාස්වෘ කව ලංවාරසතණය ලංවඳශේ ලංව ලංනේදේ  ක ලංඅරමුත
ගේරෙ ලං වේටුල ලං ෝව ලංඋරුම ලං ලංලැඩබි ේ ලං රූඛද ලංගන ලංකිරී ේ ලංවටයුතු ලං
අලවන් ලංකිරී ේ ලංඋ ජවලය
වැප්නැේටයා ලං26, ලං2016
වමුද්රීය ලං වුතුවේගේරය ලංගේරෙ ලං වේටුල, ලංගේරූ
ඔට ලංවැමට ලංසුට ලංවැන්තෑලසත ලං නමින් ලං මම ලංඋ ජවලය ලංවාවිධාේදය ලංකිරීමට ලං ලංවශේය ලංව ලංසියරෙ ලං තදේට ලංම ලං
ස්තු ක ලංවරමි.
මම ලංලයේ ෘ ක

 ලංවම-අධායසතලරුන් ලංව ලංමශේචේයාය ලංපි.බී ලංමණ්ඩේල ලං ලංශේ ලංලේස්තුවිතයේඥ ප ලංප්රවන්ද ලං

ර ජදේයව, ලංශ්රී ලංපයලයාධාදපුර ලංවිව ල ලංවිතයේ

 ලං ලංඋ  ලංකු  ක ලංවේ  ජ ලංඅමරතුාග, ලංමධායම ලංවාස්වෘ කව ලං

අරමුත රූ ලංමිතුරන්, ලංගේරූ රූ ලංවමුද්රීය ලංපුරේවිතයේ ලං වුතුවේගේර

 ලංනිධාේරීන්, ලංගේරෙ ලංඋරුම ලං තද ේ ලං

වේමේජිවයන් ලංශේ ලං ලංඅන් ලංසියරෙ ලංවේභේලනීය ලංඅමු ජනන්ට ලං ලංවි ව  යන් ලංස්තු ක ලංකිරීමට ලංවැමැ ජ නේ. ලං ලං
මි ලං ැමිණ ලංසිටිද ලං ගේඩදැගිරල ලංඅයි කවරුලන් ලංත ලංවේතර යන් ලංපිළි ලංගනිමු. ලංගේරෙ ලං වේටු ක ලං වේටවසත ලං
ලද ලං ේ ෂ ලංතුෂ ලංජීල ජ ලංලද ලංශේ ලංලැඩ ලංවරද ලංඔටට ලංවි ව  ලංලගකීමසත ලං ක ේ. ලං මම ලංලයේ ෘ කයට ලංඔට ලං
තැසතව ලංවශ යෝගය ජ, ලං මම ලංඓ කශේසිව ලංස්ථේද ලංවාරසතණය ලංකිරීමට ලංඔට ලංතැර ලංඋ ජවේශය ජ ලංඅපි ලංඉනේ ලං
අගය ලංවරමු. ලං ලංඔටට ජ ලං ලංඅදේගන ලං රේ රේ ලංලන්ට ජ ලං ලං ේලේ ලංලැඩ ලංවරද, ලංජීල ජ ලංලද, ලංඅධායේ දය ලංටද ලං
ශේ ලංලැඳුේ ලංපිදුේ ලංවරද ලංස්ථේද ලං ව ලං ල ජලේ ලංගැනී ේ ලංඅලයනේල ලංත ලංඅපි ලංපිළිගනිමු.
තකුණු ලංශ්රී ලංාවේලට, ලංවි ව  යන්ම ලංගේරෙ ලංදගරයට ලං ැමිීමට ලංැබීම ලංගැද ලංමම ලංඉනේ ලංවතුටු ලං ලමි. ලං ලං
මම ලංර ්  ලංවිශිෂ්ට ලංආවයාණ ලංඅනරින් ලං්වසත ලංලන් න් ලං ලං්ි ලංපදනේල ේ ලංව ජවේරශීරෘ ලංටල ලං මණසත ලං
දේල ලංශ්රී ලංාවේ ක ලංස්ලේභේවිව ලං වුන්තයාය ලංශේ ලංවිවිධා ලංලේස්තුවිතයේ ජමව ලංඋරුමයන්ය.
ාවේ ක ලංඓ කශේසිව ලංල යන් ලංලැතග ජ ලංස්ථේදල ලංවිවිධා ජලය ලංනිවේ ලංවාස්වෘ කව ලංඋරුම ලංවාරසතණය ලං
කිරීමට ලං ලංආධාේර ලංමුතරූ ලංටේ ලංදී ේ ලංඅ ප් ලංවටයුතු ලංඉනේ ලංනෘප් කම ජ ලංලදලේ ලං මණසත ලං දේල ලං
අභි යෝගේ ජමව ලංත ලං ක. ලංවාරසතණය ලංවෂ ලංයුතු ලං ලංස්ථේද ලං මන් ලංම ලංආරේභ ලංවෂ ලංයුතු ලංලයේ ෘ ක ලං ටේ ශෝ ලං
ගණදසත ලං ක ේ. ලං මය ලංම ේ ලංරපය ජ, ලං්සතව ජ ලංපද ත

 ලංපදනේල ජ ලංභේර ලං ගද ලංඇ ක ලංටර නෂ ලං

ලගකීමසත ලංටල ලංඔට ලංඅල ටෝධා ලංවර ලං ගද ලංඇ ක ලංටලට ලංවැවයසත ලංදැන. ලං ලංඅ ප් ලං වේාග්රස් ලංමණ්ඩය ලංවිසින් ලං
2001 ලංලයා

දී ලංවාස්වෘ කව ලංවාරසතණය ලංවඳශේ ලංව ලංනේදේ  ක ලංඅරමුත ලං(AFCP) ලංපිිටුවී මන් ලං සුල ලං

ඒ ලංමගින් ලංරටලරූ ලං125 ලංව ලංලයේ ෘ ක ලං050වට ලංලැඩි ලංගණදවට ලං ලංමය ලංආධාේර ලංව යේ ලං ක ේ. ලං ේ ලංඅනුල ලං
ේල ලංපුරේ ලංවාස්වෘ කව ලංඋරුමයන් ලංවාරසතණය ලංකිරීමට ලං ඩේයා ලංමිරයද ලං60වට ලංලැඩි ලංතේයව ජලයසත ලං
ටේ ලංදී ලංඇන. ලංඅනි ජ ලංරටල ලංවාස්වෘ කව ලංඋරුමයන්ට ලංඅ ප් ලංරට ලංතසතලද ලං ගුරලය ලං මයින් ලං ශේඳින් ලං
ැශැදිර ලං ක.

ම ේ ලංනේදේ  ක ලංවේයායේය ලංවිසින් ලංශ්රී ලංාවේ ක ලංක්රියේ ජමව ලංවෂ ලංමුරූ ලංලයේ ෘ කය ලං මය ලං දේ ක. ලංශ්රී ලං
ාවේ ක ලංවේප්රතේයිව ලංදැටුේ ලංලයාග ලංශනරසත ලංවාරසතණය ලංකිරීමට ලංඉනේ ලංමෑන ලංදී ලංවරද ලංත ලං රිනයේගය ලං
ඇතුළුල ලංනේදේ  ක ලංඅරමුත ලංයට  ජ ලංලයේ ෘ ක ලං12වට ලංමය ලංආධාේර ලංව යේ ලං ක ේ. ලං මම ලංලයේ ෘ කලට ලං
මේනර ලංඕන්ත ලං වේටු ක ලංපිිටි ලංසුදේමි

 ලංට ෑමට ලංසතව ලංවාස්වෘ කව ලං ේ ෂ ලංවමීසතණය ලංකිරීමට ලං ලං

2005 ලංදී ලංටේ ලංදුන් ලංආධාේර ලංමුතසත ලංත ලංඅය ජ ලං ක. ලංලයා ලං2008 ලංදී ලංඅපි ලංශ්රී ලංාවේ ක ලං ලංලේයානේ ලංත්ර ට ලං
වාරසතණය ලංකිරීමට ලංආධාේර ලංව ෂමු. ලං2013 ලංදි ලංශේ ලං2015 ලංදි ලංදැ ගදිර ලං ෂේ  ජ ලංරපග ලංආවන්ද

 ලං

පිිටි ලංවිේ ලං ටුේධා ලංආරේම ලංවාකීයාණයසත ලංවාරසතණය ලංකිරීමට ලං ලංමය ලංආධාේර ලංව යද ලංදී. ලංශ්රී ලං
ාවේ ක ලංඅපි ලංආධාේර ලංවෂ ලංලයේ ෘ ක ලං12 ලං ලනු ලන් ලං ලං ඩේයා ලං000,000සත ලං මණ ලංලැය ලංවර ලං ක ේ.
ඔට ලංතන්දේ ලං රිදි ලං1500 ලංගණන්ල ලංදී ලං ලං මම ලංස්ථේද

 ලං ෘතුගීසීන් ලංවිසින් ලංට ලං වේටුලසත ලංපිිටුලේ ලං

 ක ේ. ලං ලං1640 ලංදී ලංගේරූ ලංඕන්ත ලංපේ කවයන් ලංඅනට ලං  ජ ලංව ලංවිට ලංඔවුන් ලංඅත ලංතසතදට ලංඇ ක ලං යෝධා ලං
ලේස්තුවිතයේ ජමව ලංනියාමේණය ලංඉදි ලංකිරීම ලංආරේභ ලංව ෂෝ ලංය. ලං ලංයු රෝපීය ලංපේ කවයන් ලංවිසින් ලංආසියේ ක ලං
ඉදි ලංවෂ ලංඉනේ ලංම ලංඅාවේර, ලංසත කම ජ ලංදගර ලංවාකීයාණය ලං මය ලංටල ලංවමශරුන් ේ ලංඅතශවයි. ලං මම ලං
ඕන්ත ලංට ලං වේටු ක ලංලැතග ජවම ලංතැන් ලංපේනයන්නර ලංල යන් ලංපිළි ගද ලංඇ ක ලංඅනර ලං1088 ලංදී ලං
යු දස් වෝ ලංආයනදය ලං්ය ලං ෝව ලංඋරුමයසත ලං ව ලංදේ ලංව ේ ලංය.
ගේරෙ ලං වේටුලට ලංට ේද ලංස්ලේභේවිව ලංශේ ලංමේදල ලං ලදස් ලංවීේ ලංගැද ලං දේ ලංනවේ ලංසිටිය ලං දේ ලංශැකි ලංටල ලංඅපි ලං
පිළිගනිමු. ලං ලංඅත ලංඅපි ලංසිි ලංවරද ලං ඩේයා ලං100,000 ලංආධාේරය ලං යේතේ ලංගන්දේ ලංේ ේ ලංශ්රී ලංපයලයාධාදපුර ලං
විව ල ලංවිතයේය ලංමගින් ලංසිදු ලංවෂ, ලං වේටුල ලංඇතුෂන ලංඓ කශේසිව ලං ගේඩදැගිර ලං රූඛද ලංගන ලංකිරීම, ලං්ි ලං
ලේස්තුවිතයේ ජමව ලංසතණ ලංදීයාඝ ලංවේරෘද ලංල යන් ලංවාරසතණය ලංකිරී ේ ලංමු ෝ ේයසත ලංවවස් ලංකිරීම ලංශේ ලං
ඓ කශේසිව ලංප්ර ේය ලංතුෂ ලංවාලයාධාද ලංවටයුතුලට ලංමග ලං

න්වීම ලංවඳශේ ලංමශ ලංවැැස්මසත ලංවවස් ලංකිරීම ලං

ආදිය ලංවඳශේයි.
මම ලංආව චයායල ජ ලංලයේ ෘ ක

 ලංලැඩ ලංවෂ ලංසියරෙ ලං තදේට ලංම ලංස්තු කය ලං මන් ලංම ලංප්රාවේල ලංත ලං ෂ ලංවරමි. ලං

වේටුල ලංප්ර ේය ලංසුවි ව ෂී ලංවාස්වෘ කව ලංඋරුමයසත ලං ව ලංරැව ලංගනිමින්, ලංවාචේරව ලංගමදේන්නයසත ලං ව ලං
ගේරූ රූ ලංඇ ක ලංආයාථිව ලංලයාධාද ලංශැකියේල ලංවමතුරන ලංකිරීමට ලංදේගරිව ලංනිධාේරීන්ට ලංශේ ලංඅනිකු ජ ලං ේයාල ලං
වරුලන්ට ලං ලං මම ලංලයේ ෘ කය ලංයට  ජ ලංපිළි ය ලංවෂ ලංමශ ලංවැැස්ම ලංඉනේ ලංප්ර යෝපදල ජ ලංලනු ලංඇන. ලං මම ලං
වේපුයාණ ලංප්රය ජදය ලංම ලංවා සතනල ජ ලංවරන් න් ලං්සතව ජ ලංපද ත
ලැඩි ලංලද ලංප්රට ලංටැඳිේ ලංය.
වෑම ලං තදේට ලංම ලංස්තු කයි. ලං ලං ලං

 ලංශේ ලංශ්රී ලංාවේ ක ලංපදනේලන් ලංඅනර ලං

