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මාධ්ය නිවේදනය

ජයාධිපති නඅසම-සම නබල ක් නේනය නහදිසි නනීති  නඅේහෝසි නකිරීමට නඑක් නේෙමු න- නශ්රී න
ලංකාේද නප්රජාන්ත්රොන  නසහහා නෙය නජානය්තන  නජාල

2021 අග ෝස්තු 30 දින ජනාධිපති ග ෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් පැහැදිලිව ගේතුවක්
ගනොමැතිව ශ්රී කාවාගහ හදිසි ්ත්ත්වයක් රවායය
පත් ිරීමමත් මමිනන් ර
්වදුර ත් මිලි රිවරණය ිරීමමත් ශ්රී කාවාගහ රජා්න්්රවායය ඳහහා වන
ජා්යන්්ර ජාකය INSD) ගහළා යකී.
මම හදිසි නීතිය රවායය පත් ිරීමගමන් පු  ්ූ  දින 10 තුළ අනීතිව ගකඳ ඳහල්
වයාපාරිවන්න් යවයවදමයමින් ඳහ ව ා පමිමින් වර ග න යන හකහත්වාර රියාවයය
රජා්න්්රවාී  ගදමයපාකන ඳ්පරයායන් ඳහමුලින්ම ප හැමිය.
මහාජනයා
නීතිගයන් පි

පහු  මික ආහාර කහා ී ම රජයව ව කීමක් වන නමුත් ඒ ඳහහා
පියවර ැනීම මිනන් ඇති වරන පූර්වායර්යය භයානව මවිර.

අ්යවයය ආහාර ඳැපුම්ප ඳහතිව ිරීමම ඳහහා හදිසි නීති පනවා ඇ්ැන් ජනාධිපති
මාධ්ය අායය රවාය වළය ඇත්් වයගයන්ම සිදු වර ඇත්ගත් මහජන ආරක්ෂව
ආඥා පන් ය ගත් හදිසි ්ත්ත්වයක් රවාය ිරීමමක් හව යැන් අවිවාදි්ය.
පු ිනය ඳ්පරයායන් පිිනන් යමින් මවවරම ගපනී ගනොයන පරිදි ගමම හදිසි නීතිය
රවායය පත් වර තිීමගමන්ය ගපගනන්ගන් සිය ඇත්් අවයය්ාවය ඳැවීමම
ආණ්ඩුගහ ඇති උවමනාවය.
ගමම
ැඳට් මිගහයනය මිනන් මහජන ආරක්ෂව ආඥාපනගත් ගයවන ගවො ඳ
රියාත්මව වර තිග . මමිනන් ආණ්ඩුරම වයවස්ාාගහ විධිවිධ්ාන හැර නනමම නීතිග
විධිවිධ්ාන රියාත්මව ිරීමම, ඳාගයෝධ්නය ිරීමම ගහෝ අත්හි ීමම යන නීතිමය හකපම්ප
ඇති ිරීමග්ප නීති පැනීමග්ප හකය යැන් ජනාධිපතිවරයා කහා ග න තිග .
්වය ගරගුකාසියක් නීතියක් හව පත්ීමම ගපර මහි වයවස්ාාුකූලකභාවය පියහහ
ඳමාගකෝචනය ිරීමම ගේෂ්ඨාඨාධිවරණය ඇති හකය ඳහ අවස්ාාව ගමම හදිසි නීති
රවායය මිනන් අගහෝසි ගවන්.
ජනාධිපතිවරයා යැන් පාර්ලිග්පන්තුව මව හැර ජනාධිපති ගල්ව්ප වාර්යාකග සි
නීතිය රියාත්මව ිරීමග්ප ගරගුකාසි ඳවස් වළ හැිරය. යැන මත් ගපන්ුක්ප වර ඇති
Baden-Württembergische-Bank: IBAN: DE96 6005 0101 0405 2905 18, BIC: SOLADEST600
Steuer ID: 99015/34235, Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
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පරිදි ඔහුගේ විශ්වාඳවන්් තුගනන් ගයවව පාර්ලිග්පන්තු හහු්රය ඳමම මඳවම
හදිසි නීතිය රවාය ිරීමම අුකම් වරුක ඇ්.
ගවොවිඩ් -19 වඳා ්ය ආර්පභ ීම 18 ව ආඳන්න වාකයක් ් ීම ඇ්ත් රාජපක්ෂ
පාකනය වඳා ්ය පාකනය ිරීමම ඳහහා අවයය නීති ඳ්පපායනය වගේ නැ්. මය
යැන් වුවත් මය වළ හැිරය. ජාතිව ආරක්ෂාව ගහෝ ආපයා වළමනාවරණය ඳ්පහන්ධ්
නනමම වරුණක් ඳහහා හදිසි පනත් ගවටු්පපත් ඳහහා හදිසි පන්ක් ග න ඒම
හදිසි නීතිය පැනීමම ගහෝ මහජන ආරක්ෂව පන් ගයොයා ැනීම අවයය නැ්.
වඳා ්ය මැ පැවැත්ීමම ඳහ අ්යවයය ්රවය ඳැපුමම ඳහතිව ිරීමම රජය අඳමත්
ීම තිග . ඒ ඳහහා මුළුමමින්ම ව ිරය ුමතු පාර්ලිග්පන්තුව මව හැර හුගයක්ම හදිසි
නීතිය ය ගත් ර පාකනය ිරීමම ඳහහා හදිසි නීතිය රවාය ිරීමම රජය ීරරණය වළ
හව පැහැදිලිය.

ජන්ා අරඳායය පත්ව සිිනන රාජපක්ෂ ගරීමමය, ්මන් අලුතින් ඳන්නදමධ් ූ  ගමම
හදිසි නීති හක්ක මහා ජනයාගේ රජා්න්්රවාී  විගරෝධ්්ා අන්තිය මැ පැවැත්ීමම
ඳහහා ගයොයා ුක ඇ්ැන් අපි යවය පළ වරමු.
ගමර අීර් අත්යැකී්ප ගපන්ුක්ප වරන්ගන් හදිසි අවස්ාා ්ත්වයක් රවාය වළ
පු  මම ්ත්වය දිගු වකක් පවත්වා ැනීම ගමර ගදමයපාකනන්න් හුරු ීම ඇති හවන්.
මගස් වුවගහොත් ඳහල් ගමෝල් වරා දිගු වන අනීතිව හස්්ය මහා ජන්ාවගේ අන්ීරන්
පා ා යැමීම ගයයීමම ගහොගහෝ දුර ම ඉ තිග .
මහැවින් හදිසි අවස්ාා රවායය ඉල්කා අස් වර
න්නා ගකඳත්, නීති ඳැවසීග්ප
පිය ත් විමිවියභාවගයන් ුමත් වයවස්ාායායව රියා පිනපාිනය පියපදිමින් වඳා ්ය
පාකනය ිරීමම ඳහහා නීති පැනීමම
පියවර
න්නා ගකඳත් ශ්රී කාවාගහ
රජා්න්්රවායය ඳහහා වන ජා්යන්්ර ජාකය INSD) රජය හක වර සිටී.
සිය ගදමයපාකන ගවනස්ව්ප ගනොඳකවා මවැමි හක ිරීමග්ප ඳාමූහිව වයාපාරයව මක්
වන ගකඳ රජා්න්්රවායය
හි්ැති සියලු ශ්රී කාාිරවන්න්ග න් ශ්රී කාවාගහ
රජා්න්්රවායය ඳහහා වන ජා්යන්්ර ජාකය INSD) උයක්ම ඉල්කා සිටී.

රාජිත් ගේනායවආරච්චි
ගස්නව වත්ගත්ග යර
සිවඳාමි සිවරාජන්
ස්ට්රට් ාට්, ජර්මමිය/10.09.2021
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