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ගරු විදේශ අමාත්යවරයාාද  ිදහස්  ින  ණිවුඩයා 
 
සියලව් ශතරශමාරක කායක් මුළුල්ලල් ඳැලති විලේශීය යටත් විජිත ඳානලයන් මිදී නිදශව හිමිකර ගත් ශ්රී 

ංකාල, සිය 74 ලැනි  නිදශව් වංලත්වරය වනිටුශන් කරමින් ජාතික දිනය වමරන ලමම ප්රීතිමත් අලව්ථාලේ දී, ශ්රී 
ංකාලේ ලමන්ම ලොල පුරා විවිධ ප්රලේල විසිර ඳැතිර සිින ශ්රී ාංකික පුරලැසියන් ලලත මාලේ උණුසුම් ශා 
ශෘදයාංගම සුබඳැතුම් ඳෂ කර සිින්ලන් ඉමශත් අභිමානලයන් වශ ප්රීතිලයනි.  
 
ලේඳානික, ආර්ථික වශ වමාජ-වංව්කෘතික යනාදී ලලයන් එල් ව බඳෑම්ලලින් මිදී, අඳලේ ජනතාලට නිදශව 
වශ ඔවුන්ලේ අන්වතු කෂ ලනොශැකි අයිතිලාසිකම් යළි බාගැනීම පිණිව, ජාතියක් ලලයන් අඳ ඳැමිණි ගමන අද 
දින වමරන්ලනමු. මාතෘභූමියට නිදශව බාගැනීම වශා අඳලේ නිර්භීත මුතුන් මිත්තන් කෂ කැඳවීම, ඳරිතයාගය, 
අධි්ඨානය වශ අරගය අපි ලගෞරලලයන් ශා කෘතඥතා පර්ලකල සිහිඳත් කරන්ලනමු. 
 

1948 ලවලර් ලඳබරලාරි 4 ලැනි දින අඳ ැබූ නිදශව ඔව්ලවේ ලමරට ජනතාල තුෂ ලේඳානික, ආර්ථික වශ වමාජ 
- වංව්කෘතික ඳරිලර්තනයක් ඇති කිරීමට ශැකියාල ැබිණි. නිදශව හිමි කරගැනීලමන් අනතුරුල, විලේලයන්ම 
වි්වීය වාක්රතාල ආවන්න ලලයන් වාක්ාත් කරගැනීම ලමන්ම, ලවෞඛ්ය වම්ඳන්න වමාජයක් බිහි කිරීම 
වම්බන්ධලයන් ශ්රී ංකාල වැකිය යුතු ආකාරලේ ජයග්රශණ බා ඇත. අලම ෂදරු මරණ අනුඳාතයකට හිමිකම් 
කීම, ජනතාලලේ ආයු කාය ඉශෂ නැංවීම යනාදිය ශරශා ලමම වාර්ථකත්ලය විදයමාන ලන අතර, ලමලතක් 
බයට ඳත් ව රජයන් විසින් ජනතාලට වැසූ නිදශව් අධයාඳනය වශ නිදශව් මශජන ලවෞඛ්ය ලවේලා මගින් ඒ වශා 
වෘජු දායකත්ලයක් වඳයා ඇත. ලකලවේ වුලද, ලල් ලැගිරවීම් සිදු ව කැරලි ලදකක් වශ අධික ලව ඳාඩු සිදුකරමින් 

ආවන්න ලලයන් දක තුනක් මුළුල්ලල් රට අභ්යන්තරලේ ක්රියාත්මක වී 2009 ලවලර් මැයි මව නිමාලට ඳත් ව 
අභිලයෝගාත්මක වන්නේධ යුද ගැටුම් ඇතුළු ඉතා දු්කර අභිලයෝග රැවකට ජාතියක් ලලයන් අඳට මුහුණ දීමට සිදු 
ව බල වශන් කෂ යුතු ය.  විලේශීය යටත් විජිත ඳානයට එලරහිල වටන් කෂ අඳලේ සියලුම ජාතික විරුලන්ට වශ 
ශ්රී ංකාලේ ව්වලරීභ්ාලය, ලභ්ෞමික අඛ්ණ්ඩතාල වශ ජාතික වමගිය සුරක්ෂිත කිරීම වශා උත්තරීතර ඳරිතයාගයක් 
සිදු කෂ ත්රිවිධ ශමුදාලේ, ලඳොලිව් ලවේලලේ වශ සිවිල් ආරක්ක ලවේලලේ නියුතු අභීත නිධාරීන්ට ලමම සුවිලේෂී 
දිනලේ දී අපි නිශතමානීල හිව නමා ආචාර කරන්ලනමු.  
 

ලර්තමානලේ දී වමව්ත ලෝකයම පීඩාලට ඳත් කර ඇති ලගෝලීය ලකොවිඩ්-19 ලවංගතය ලශේතුලලන් අද අඳ 
සිින්ලන් තීරණාත්මක වන්ධිව්ථානයක් අභියව ය. එබැවින්, එහි  අහිතකර බඳෑම්ලලින් මිදීම වශා සියලුම ශ්රී 
ාංකිකයන් නැලත ලරක් ලලලශව වී කටයුතු කිරීම වශා කැඳවිය යුතු ය. ලමම ලවංගතය විලේලයන්ම ශ්රී ංකාල 
ඇතුළුල වංලර්ධනය ලලමින් ඳලතින රටල ආර්ථිකයට ලමන්ම, අඩු ආදායම්ාභී ජන ලකොට්ඨාල ජනජීවිතලට 
දැඩි ශා අවමාන අයුරින් බඳෑම් එල් ලකොට ඇත. එබැවින්, ලවංගතය ඳරාජය ලකොට ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට 
රජය දරන ඳරිශ්රමයට වශය වීම වශා ලමරට ලමන්ම විලේ රටල ලලලවන සියලුම ශ්රී ාංකිකයන් එකමුතු වී සිය 
වශලයෝගය බා දීම අතයලය බල මම වි්ලාව කරමි. 
 

74 ලැනි නිදශව් වංලත්වරය වමරන ලම් ලමොලශොලත් දී, ‘ලවෞභ්ාගයලේ දැක්ම’ ප්රතිඳත්ති රාමුල යටලත් ජනාධිඳති 
ලගෝඨාභ්ය රාජඳක් මැතිතුමා ප්රමුඛ් රජලේ ප්රතිඥා ඉටු කරන අතරතුර ලොල සියලු රටලල් වමඟ මිත්රශීලී වබතා 
ඳලත්ලමින් වාමකාමී වශ වමෘේධිමත් ජාතියක් ලගොඩනැගීම වශා අපි අදිටන් කර ලගන සිිමු.  
 
 
මශාචාර්ය ජී. එල්. පීරිව්, ඳා.ම.  
ශ්රී ංකා ප්රජාතාන්ත්රික වමාජලාදී ජනරජලේ විලේ අමාතය 
 


