
 

 

මාධ්යව නිවේදනය  

ශ්රීය නකාවාේද නිවන් ද නනයය  න්ා නසියා ාස න මත නනායාි ස න තානා නඹීමේේප නිය ද නයස නසය න ාසසර ී  න

ේමො දවදහිදී න ැමේේ 

දෙෙහස් ෙහසය වසදේ දෙබරවාරි හතර වන දිනට දයදුනු  ශ්රී  කාවාදහ හඅටවටවන දහෙහස් දිනය හා දේ 

වසදේම දෙබරවාරි මස 19  දිනට දයදුනු ශ්රී  කාවාව හා සියායානු සහාහාඩුව ව වතර තානාෙ ස සබාතා 

ඇරඹීදේ ෙනස් නව වන සාවත්සරය සඅමරීම පිණිස සියායාදහ ශ්රී  කාවා තානාෙ ස වාේයාකය හා ශ්රී  කාවා 

සාචාරව ප්ර්වේනන වාේයාායය ිසයා්  සාිසනානය දවසිු   ිසචිත්ර වත් සාස්වත සව තත්සවය්  දම ස්වහ නුවර 

රිට්ස් වාේල්ට්  දහෝටකදේදී ෙසුගිය දෙබරවාරි මස 19 වන දින ෙඅවඅත්ිසණ.  

‘ශ්රී  කාවා රාරිසය 2016’ වයදය්  නේ දවසිු  දමම තත්සවදේ ප්ර්නාන වහාත්තා වයදය්  සහාාී  ූයදේ 

සාචාරව හා ක්රිනස් සයානු වටතු අ වමාත2 දනෝ්  වමර අා  මහතාය. සියායාදහ දහදයෝන2 වතිකවේම ඇම ස හා 

මෑතවදී දම ස්වහහිදී ෙඅවඅත්ූය ආේථිව හා වාණින වටතු අ පිලිබා ශ්රී  කාවා-සියායා ඒවාබද්න දව මිසදේ 

ෙළහා සඅයාවාරදේ සම සාාෙ ස වයදය්  වටතු අ වළ ඉල්යා දෙස්තාදව හ මහතාෙ, දක ව ප්ර්ථමමදය් ම  

වා2වවායයට ගිය වා් තාව හා වේතමානදේ  සියායානු ොේලිදේ්  අදහ නාත2් තර වටතු අ පිලිබා 

වමිටුදහ තෙ සාාෙ සදහය වන වදක්  සනා දතදරේදව වා මහත්මියෙ  සියායානු රනය දහදයෝනනය වරමි්  

තත්සවයට සහාාී  ූයහ. එයට වමතරව දම ස්වහහි දසේවය වරන ිසදද්ය තානාෙ සවසි් ෙ හා තානාෙ ස 

දහකනාරී් ෙ, සියායානු ිසදද්ය වමාත2ායදේ හා දවනත් වමාත2ාය වක දහකනාරී් ෙ, දම ස්වහහි පිහිටි තසස ්

වන2ාෙන ආයතන වක දහකනාරී් ෙ, ව2ාොරිව ප්ර්නාදහ දහදයෝිතතය් ෙ, නනමාන2දහදී් ෙ ඇ අළු සේාාවනීය 

වහාත්ත්  දෙයාය ෙණහවට වඅඩි පිරිස්  යාය සහාාී තත්වදය්  දමම වවසථ්මාව වකාවාර වළහ.    

ශ්රී  කාවාදහ ප්ර්වට නේතනදහදිදහය්  වන  වකාශුරී රැිතදහ  දසල්වනාය ේදේ ශිෙ2 ශිෙ2ාව්  ිසයා්  ඉදිරිෙත් 

දවසිු  සාේප්ර්ොිකව ශ්රී  කාාක ව නඅටුේ තත්සවදේ යාත් ඇෙ  ් නා ිසදයේොා ය යය. ඔවු්  ිසයා්  ඉදිරිෙත් 

දවසිු   සියායානු නන නඅටුම්  වන ‘වාලි් වා’ නඅටුමෙ තත්සවයට සහාාී ූය සියායානු නා සවය් දේ 

දන මා ෙඅසසුමට ක් යය. සියායානු නා සවය්  සාචාරයට ප්රිමය වරන රටවල් වයදය්  ෙඅවඅ ස සමහර රටවක 

ෙඅනට ෙව සන වනාර් ිකත තත්ත්වය දහසා ඉතාම ආරක්ෂිකත හා මිත්ර ශීලී  නනතාව්  යාටින රට්  දකස ශ්රී  

කාවාව සාචාරය සාහා සියායානු නා සවය්  ිසයා්   දතෝරා අනීදේ වඅෙ ත්වම දේ වාදෙනු පිණිස 

සියායාදහ ශ්රී  කාවා තානාෙ ස වාේයාකය ිසයා්  සියායානු බයා්  දහෙෙවන කෙ දවටි චිත්ර ෙටය් ෙ දේ 

වවස්ථමාදහ ප්ර්ෙේයනය වරන කදී. එදසේම ශ්රී  කාවාදහ දප්ර්දඪ ස සාස්වත සය, මනස්වා් ත ස්ථමාන, ඓ සහායාව 

නටබු්  න ර,  ෙේයනීය හාහුදු දවරළ,   නනතාව ආදිය ිසෙහා ෙඅ් දවන ඡායාසිෙ ප්ර්ෙේයනය් ෙ සාස්වත සව 

තත්සවයට සම ාමීව ෙවත්වනු කඅබීය. 

තත්සවයට ෙඅමිණි වහාත්ත්  පිළි දහමි්  වතා වළ සියායාදහ ශ්රී  කාවා තානාෙ ස දවෙ2 සම්  යරයාාහ 

මහතා ශ්රී  කාවාව හා සියායාව වතර දහක වයදය්  තානාෙ ස සබාතා 1957 දෙබරවාරි මස 19 දින ඇරඹුනෙ, 

දෙරදටහි මිත්ර ත්වය ඉ සහාසදේ ඉතා තතට දිවයන බව ෙඅවූයදේ සියායානු දව ් සල් වාේයාකය්  ප්ර්ථමම 

වරට ශ්රී  කාවාදහ  ිසවතත වරන කද්දද් 1891 දී  ාලු න රදේ බව යාහිෙත් වරමිදහ.වේතමානදේ ශ්රී  කාවාදහ 

සේහා සවාදී රනය්  බකදේ යාටින බව සාහ්  වළ ඔහු නව රනය යාය ප්ර්හා  වාේයය දකස නාීන්  වතර 

සාහිඳියාව හා ශීලග්රබ ආේථිව වේනනය්  කාා වර  අනීම සාහා වඅෙ ය ක්රිනයා වරමි්  යාටින බව  ප්ර්වාය 

වදළේය. වේතමානදේ ශ්රී  කාවාව සාචාරව ව2ාොරය ආේථිව වේනනය කාා වර අනීම පිණිස ප්ර්නාන 

වේමා් තය්  දකස සකවා වලු ස්  දහෝටල් හා එයට වවය2 යටිතක ෙහසුවේ ඉදිවරමි්  ෙසුවන බව ෙඅවූය 



ඔහු ශ්රී  කාවාවට දින ෙහයව සාචාරය්  සාහා ෙඅමිදණන වදයට ට වෙ දිවිකද්  වේ  සඅතපුේ 65,610 ව 

ට ඩා වෙසරිය  අක ඒ හා සමාන දවනත් රටවක ෙඅක ය දන හඅක  ිසයාක ිසිසනත්වය්  සහිත ආවේයනීය 

ස්ථමාන ෙඅව බකා  ් නට හඅක  බව ක යා යාටිදේය. 

ෙඅමිණ යාටි වහාත්ත්  ඇමතූ  සාචාරව හා ක්රිනස් සයානු වටතු අ වමාත2 දනෝ්  වමර අා  මහතා ෙසුගිය 

නනාධිෙ සවරණදය්  හා මහා මඅ සවරණදය්  ෙසුව ශ්රී  කාවාදහ  ෙව සන නනාත්මව වේනනය්  ිසස්තර 

වදළේය. වෙ දිවිකනට ෙඅමිදණන වහාත්ත්  ප්රිමයවරන ආයායාදහ මනස්වා් තම හාහුදු දවරළ, වනසත්වය් , 

තල්මසු්  හා දඩ ල්ෆි්  නඅරඹීදේ හඅක යාව, සාසව්ත සව තසිමය් , දත් වේමා් තය, හරිතවත් ෙරිසරය, 

මිත්ර ශීලී  නනතාවදේ ආ ්  අව සත්වාරය ආදියට වමතරව රදටහි ෙව සන ස්ථමාවරත්වය, ආරක්ෂිකත බව, 

වසා ත දරෝ  වලි්  දත ර යම හා දසේවාව්  මික වධිව දන යම වඅදහ වසිු  දහසා ශ්රී  කාවාව සාචාරව 

ොරදීසය්  දකස නඅවත ම අදවමි්   සදබන බවත්, ෙඅනටමත් දබ දහෝ තුදරෝපීය සාචාරවය්  ශ්රී  කාවාව 

යාය දහවාව   ත ක රීම සාහා දතෝරා  ් නා බවත් සාහ්  වළ වමාත2වරයා ඉදිරිදේදී වඩ වඩාත් සියායානු 

සාචාරවය්  පිළි අනීමට ශ්රී  කාවාව සුොනේව යාටින බව ප්ර්වාය වදළේය. 

දේ  තත්සවය මෑතවදී සියායාදහ ශ්රී  කාවා තානාෙ ස වාේයාකය ිසයා්  සාිසනානය වරන කෙ වඩාත්ම 

වකවාරවත් සාස්වත සව වඅඩසටහන දකස ෙඅමිණ යාටි වහාත්ත් දේ ඇ යීමට ක්  ිසය. 

 

සියායාදහ ශ්රී  කාවා තානාෙ ස වාේයාකය 
දම ස්වහ 
2016 දෙබරවාරි 25 වන දින   


