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මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අග්රාමාය ූරරේ ිවුරුම්  ේදි  ....
ශ්රී ලං කා ප ලං දමුදු ප ලං දමුණේදන ලං පප  ලං මන්ද ර ලං ුප මෂ ෂ ලං මිතුමාමප ලං ශ්රී ලං කා පද  ලං 13 ලං විනි ලං අග්රපමපයවු ප ලං
දකස ලං පපධිමතු ලංද ෝඨපභ  ලංුප මෂ ෂ ලංමිතුමාමප ලංඉදිරිදේ ලංදිවුරුම් ලංදරයි.
දිවුරුම් ලංදීම ලංඅර ලං(09) ලංදමුවරුද  ලංඓතුහපසි  ලං ිකණි  ලංපුර ලංබිදම් ලංදී ලංසිදු ලංද රිණ.
සි  ලං විනි ලං වුටත් ලං අග්රපමපය ලං ූරු ට ලං මත්ව ලංමන්ද ර ලං ුප මෂ ෂ ලං මිතුමාමප ලං 0005 ලං සිට ලං0055 ලං රෂ වප ලං දරවපවෂ  ලං
විධප  ලං පපධිමතු ලංූරු  ලංදහබවී .
මන්ද ර ලං ුප මෂ ෂ ලං මිතුමාමප ලං මපස් ලං වසු  ලං දේශමපකප ලං ඉතුහපස ට ලං න්මි ම් ලං කි යි. ලං 1970 ලං වසදේ ලං
මපේලිදම්ද මාවට ලං පිවිසි ලං මන්ද ර ලං ුප මෂ ෂ ලං මිතුමාමප ලං 1995 ලං වසදේ ලං සිට ලං 2004 ලං රෂ වප ලං ිබිපට් ලං
අමපයවුද ු  ලංදකස ලංුවවිශපක ලං පේ  ලංභපු ෂ  ලංඉු  ලං දළ .
2004 ලං  ලං අදරල් ම ලං මස ලං 06 ලං විනිරප ලං මළණේවුට ලං අග්රපමපය ලං ූරු ට ලං මත් ලං ව ලං තමාමප ලං 2018 ලං ඔෂ දෝබේ ලං 26 ලං විනිරප ලං
දරවිනි ලංවුටත්, ලං2019 ලංදපුවිම්බේ ලංමස ලං21 ලංවිනිරප ලංදවිනි ලංවුටත් ලංඅග්රපමපය ලංූරුදේ ලංදිවුරුම් ලංදුද දද  . ලං
වසු ලං 50  ලං පක ෂ  ලං විධප  ලං පපධිමතු ලං ූරු  ලං දහබ ලං ව ලං මන්ද ර ලං ුප මෂ ෂ ලං මිතුමාමප ලං තුස් ලං වසු  ලං මමණ ලං
පක ෂ  ලංමිවතු ලංත්රස්වපර  ලංණේලිුපපුටප ලංරමප ලංද වත් ලංසාවේධප ට ලංුට ලංැගද ප ලං පමටත් ලංසමත් ලංවි . ලං
ු රුණෑ ක ලං දිස්ත්රිෂ  ද ද  ලං දමවු ලං මහ ලං මිතුවුණ ට ලං ු  ලං ළ ලං මන්ද ර ලං ුප මෂ ෂ ලං මිතුමාමප ලං මපපම ලං
507,364ෂ  ලං කබප ලං නිමිද  ලං මිතුවුණ දී ලං අදේෂ ෂ ද ු  ලං කබප ත් ලං විඩිම ලං මපපම ලං සාඛ්යපව ලං ද ප ලං
ඉතුහපස ට ලංතෂ  ලංවි .
විධප  ලං පපධිමතු ලං ූරුදේ ලං දරවුෂ  ලං දසව  ලං ද ුට ලං අග්රමපය ලං ූරු ට ලං සි  ලං වපවෂ  ලං මවත්ව ලං මළණේවිද පප ලං
දකස ලංමන්ද ර ලංුප මෂ ෂ ලංමිතුමාමප ලංඉතුහපස ට ලංතෂ  ලංදවයි. ලං
මහප ලංසාඝුත්ප  ලංදසත් ලංපිරිත් ලංසජ් ප පප ලං ු ලංපව ලංඅග්රපමපයවු ප ලංදව ලංශිරේවපර ලංමළ ලං ළහ. ලං
දිවුරුම්දීදමද  ලං අපමාරුව ලං
වපවත්වක ලංනිු ලංවහ. ලං

පපධිමතුමාමප ලං සහ ලං අග්රපමපයමාමප ලං විහපු ලං මද දිු  ලං දව ලං ද ුස් ලං ශ මි  ලං

අග්රපමපය ලං ූරුදේ ලං දිවුරුම්දීදම් ලං තත්සවද ද  ලං මුව ලං පපධිමතුමාමප ලං අග්රපමපයමාමප ලං අවට ලං ැගස්ව ලං සිි  ලං පපව ලං
දව ලංද ුස් ලංඔවුපට ලංසි  ලංශචපු  ලංපුර ලං ළහ.
මහප ලංසාඝුත්ප  ලංසහ ලංඅපයප මි  ලංජක වරු, ලංශනකා පුවරු, ලං පපධිමතු ලංදල් ම ම්, ලංපපපමතුවරු, ලංශ්රී ලංකා ප ලං
දමුදු ප ලංදමුණේදණද  ලංමපේලිදම්ද මාවට ලංදත්රී ලංමත් ලංව ලංහප ලංපව ලංු ට ලංසහප  ලංමළ ලං ුප ලංපව ලංමද ත්රීවරු ලංසහ ලං
මවුදල් ම ලංඥපතීහූ ලංඇමාළු ලංපිරීසෂ  ලංදම් ලංඅවස්ථපවට ලංතෂ ව ලංසිි  හ.
දමුහපද  ලං රුණපුත්ප
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