2015 ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ පරකාායය
විකල්ප පරතිපප්තතිප ේන්ද්රය  විින්ද 015 නවාරි  5 ිනව ිකුත්ත කනව දී
විකල්ප පරතිපප්තතිප ේන්ද්රය  (CPA) 015 නවාරි  18 ිනව පැාතිප නවරධිපතිපානණේේ ී ේපොදු විපනෂේේ
අේේනෂක මෛත්රීපරද ිනි ේ ව ෛාත්ර දජ නය ්රාණය  ඉෛා්ත තුටි්ද පිළි්ිකයි. නවරධිපතිප ිනි ේ ව
ෛාත්රේේ ත්වතුේේ ාැඩ කටයුතු ජ විේ ෂේය ්ද ෛ ඔහුේේ ිනව 511 පරතිප ස කකනණ ාැඩ පිළිේා ජ ූරේණ
ේද
රේථක ේේාර යි අපි පරරේථවර කන..
ෛැතිපානණය  ේාතු ්ණවරාන ික ර ාැජ්්ත විය . එය  බදේේ ිනටි නවරධිපතිපානේය ුත තු්ද ාව ානට්ත එෛ
ත්වතුනට ප්ත වීෛට උ්ත රා ක ර වූ ජ එන අ්දත්ය ක නරතිපක ේා උරුෛය ්ත අේවන අ්දත්ේේ ේජෛ
නරතිපක ්දධරවය ්ත ිනටිමි්ද ඔහුට එේනහිා අපේේ ඉතිපාර ය  තු ේේ පරදව බදේේ්ාද පුළුල් ෛ
්දධරවය න ේ්ොඩ වැගුණු ප . ාත්රා ජ විය . එේෛ්ද ෛ එය  අපේේ විධරය ක නවරධිපතිප ඉතිපාර ය  තු
නට පුනර ඡ්දජ ජරය කය ්ද ේපන ේවොවූ විරූ පි ෛරණේය ්ද ිනය  ඡ්දජය  පරකර ිරීමෛට පැමිි  ෛැතිපානණය ක
ී විධරය ක නවරධිපතිපානේය ුත පනරනය ට ප්ත වූ ප . ාත්රා ජ විය . ේෛෛ ඓතිපාරිනක නය ්රාණය  විධරය ක
නවරධිපතිප කරෛය  අේා ින ිරීමෛට ේා ය ට්ත පිි ේ යි්ද ටට හිමි බලතල ැදිරය  යුතු ේද අඩු ිරීමෛට
තුඩු ේජතිප යි අපි බදරේපොේනෝතතු ේා..
ෛැතිපානණේය ්ද පරනරත්්දත්රාරජය  දජ විනය ්රාණය  ෛැතිපානණ ිනවේේ ී පාර නරනය ්පප්ත අිකනිතත්
ආකරනේය ්ද අය ථර ේද ේය ොජර ්ැනීෛ, ෛැතිපානණ ායරපරනය  පුනර ේකරුණු ය ය  ්ැ්දවී්ප ාර පරචාරනක
කටයුතු ේකේනහි පරතිපේන ධය  පරමි්ද රී දසකරේේ ිනය  ජ නවත්රා්ද දජ විනය ්රාණය න බැවි්ද
ෛැතිපානණය  විේ ෂේය ්ද ාැජ්්ත විය . පරනරත්්දත්රාරී කරිය රාය ය  ේකේනහි පා්තවර වූ වි කාර ය  ය ළි
ත්ාවුරු ිරීමෛ ජ අපේේ ආය ත්ිකක නතිපය  ාර වි ා
ක ර ය  ය ළි විෛ්ත ිරීමෛ ජ ේානුේා්ද අපි අපේේ
පුනාැින
්ය ්දට ආචාරන කන.. ෛැතිපානණේේ තීනණර්තෛක ේෛොේාොත්ාද ී ෛැතිපානණ
ේකොෛ රි  කානය ර ෛැතිපානණ කරිය රාය ේේ අාසක වරාය  ජැ ල ේද ආනනෂර කනමි්ද කටයුතු ක
ආකරනය  පිළිබඳා ජ එේෛ්ද ෛ පරනරත්්දත්රාරජය  ේපන ර ජැමීෛ ඳාර පරය ්තවය ්ද ජැේනව බා ාරේත්ර වූ
ත්්තාය  තු
්දවේධ ා.ජර ආඥරපතිපාරු්ද, ේපොය  කපතිපානය ර ාර ඔහුේේ ිකදධරීම්ද ා නීතිපපතිපානය ර
ඉටු ක කරේය  වරනය  පිළිබඳා ජ අපි අපේේ විේ ෂ කෘත්ඥත්රා ාර පර ස රා ප කන.. ේ්ප ාවරහි
ේපෞේ්ය ක මධේය ය  ාර අාසක වරාය  ප කනව ව.්ත අපේේ පරනරත්්දත්රාරජේේ ආය ත්ිකක ාර කරිය ර
පටිපරටිෛය  පජව්ප ත්ා්ත නතිපෛ්ත ිරීමෛ ේකොත්න්ප තීනණර්තෛක අා යත්රාන ජැයි අපට ිනහිප්ත කනාව
කරිය රා්ද ය .
ෛැතිපානණය  පැාතිපේේ ි නත්ය න තු ේවොාව බා CPA ඳා්ද කන ිනටී. ය ය  ්ැ්දවී්ප ිනදු ේාමි්ද
පැාතිපය ර වූ්ත ේපන පැාතිප පරදව ත්්දත්රේේ කකරධිපතිපාරජය ට එේනහිා වැී  ිනටීෛ කරේද ිතත්
ේවොා්දේ්ද ය  ය නුේා්ද පාර වි කත්න ේකරුණර වූ්ත කරදය ක ටට එේනහිා පුේ්දේය  ජ ආය ත්ව ජ වැී 
ිනටිය ා. ක අත්ි ්ද
ෛාරු ත්ෛ පරනරත්්දත්රාරී වි කාර ය ්ද උේජ ර ිනය  ීවවිත්ාය ්ද ාර
ීවාේව පරය ්දේ්්ද ා්දින ේ්වූා. අපි ඔවු්දේේ පුනාැින ්ය ්ද ඔවු්ද ිකේජො ක කනව ේ්ප ේෛොේාොේ්ත
ඔවු්දට අපේේ ආචාරනය  පුජ කන.. ෛරවා හිමික්ප උල්දසඝවය  ිරීම්පාදට එේනහිා ාර කාර
්පබ්දධේය ්ද ා් වීෛ ඉල්දර ිනටිමි්ද වැී  ිනටි අය ට, අතුරුජ්ද වූා්දේේ පවුල්ාද අය ට ා ාදරාත් ී,
ිකජා ක ේා ඳ කදරපේේ ී ාර නතුප කාද ී ිනය  මූය ක, පරනරත්්දත්රාරී අයිතිපාරිනක්ප පරවි්චිත කනේී ත්ෛ
ීවවිත් ූරනර ක අය ට ජ ද ්දත් විකරෛතුස්ට ාර පරී ්ත එනවැළිේ්ොඩට ජ ිකෛද රූබ්දට ජ ිණි ය 

ේවොාැිර ත්න්ප ත්ා්ත අය  ෛ් ත්ාෛ්ත රැඳවු්ප කඳවුනක කල් ේ්ාව ේනය ුතෛරි ට ජ අවේථකරීම ජාඅට
ාව ායා කථර සේ ධවය ට ා අ්විිකසුරුාි ය  නීතිප විේන ධී ාර ායා කථර විේන ධී ේද
ේජ ෂරභිේය  ්ය ට දන ිරීමෛට විරුේධ වූ අය ට ජ ුති රු ආ්මික ඉා ර ේවොජැීමේෛ්ද එල්ද වූ පාන ජනර
ිනටි අය ට ජ දූෂණ එළිජනේ ක අය ට ජ අපි ණය ්ැතිප ේා.. අපි ඔවු්ද උේජ ර අපේේ ඉෛා්ත කෘත්ඥත්රා
ප ක යුතු ේා..
ඔවුහු අප ත්ර කත්ාරී්ද, ේ්ර හීන්්ද ා ේචාෞනය ්ද ේද ාන්්දාතිප. අපි අප පුනාැිනය ්ද ේද ාන්්දා..
අපි ත්ාෛ්ත කරිය ර කන.. අප එේ ක යුතු ය . ේෛය  ාවරහි ිනය  නවත්රා්දේේ අභිදරෂය  වූ ජ අභිදරෂය 
විය  යුතු වූ ජ කරිය ර්තෛක පරනරත්්දත්රාරජය  බාට ප්ත වීෛට අප නට දජ අා කථරා යි. නව ෛ නටක
පරනරත්්දත්ා
ර රී ෛරනය  තු ී ිනවිල් ෛරනය  ඉටු කනව කරේය  වරනය  අපි අෛත්ක ේවොක යුතු ේා.. අපි
ිරින විේටක අෛත්ක ේවො කන.. අපට ිරින විේටක අෛත්ක ක ේවොාැිර ය .

