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ආ්ඩඩුකාර වබෝවගොල්ලාගම මහතාණනි, පාර්ලිවේන්තු මන්ත්රී මේලානා මහතාවණනි, ආචාර්ය ම්ඩඩලය 

කාර්ය ම්ඩඩලය  හා ශිෂ්ය ශිෂ්යයාවවනි, සුභ සවස් වරුවක්, අස්සළාේ අලලකුේ. බද්රියා විදයාලයට 

අලුවතන් එක් වූ  වමම අලංකාර වගොඩනැගිල්ල  විවෘත කිරීමට  වමන්ම  වැදගත්ම වදය වන වමහි ඉවගන 

ගන්නා  තරුණියන්  හමුවීමට  ලැබීම ගැන මම ඉතා සතුටු වවමි. සමගිය සහ සහජීවනය පිලිබදව ගීත මගින් 

වමම උත්සවය අලංකාර කල සිසුන්ට මවේ විව ේෂ් ්රණාමය. 

ශ්රී ලංකාවේ අනාගතය  වන්වන්  එහි  තරුණ පරේපරාව වන අතර  එම අනාගතය ඳී ඇ ්ත්වත්  සුරක්ත ත හා  

ඳීක බලා ගන්නා පරිසරයක  ලැවබන ගුණාත්මක අධයාපනය මත..  පළමුවවන් 1976 දී ඉදි කරන ලද  වමම 

බාලිකා පාසල  වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා  එක්සත් ජනපද පැසිෆික් වසේනාංකය විසින්  වතෝරා ගන්නා ලද්වද්  ශ්රී 

ලංකාවේ නැවගනහිර පළාවත්  අධයාපන අමාතයාං ය  හා  ආපදා කළමනාකරන මධයස්ාානවයන් වදන ලද 

නිර්වද්  මත.. වමම වතමහල් වගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා  එක්සත් ජනපද රජය හා ශ්රී ලංකාවේ 

අධයාපන අමාතයං ය  රුපියල් මිලියන 95ක්  (දළ ව වයන්  වඩොලර් 624,750) වැය කර තිවේ. වමම 

වගොඩනැල්ල ඉදි වීම නිසා  තවත් ශිෂ්යාවන් 480කට  වමහි අධයාපන ලැබීමට හැකි වේ. 

වමම නව වගොඩනැගිල්ලවල් බිත්ති ශිෂ්යාවන්ට  නව සංකල්ප ගවේෂ්ණය කිරීමටත්  පැරණි අදහස් 

අභිවයෝගයට ලක් කිරීමටත්  සුරක්ත ත වාතාවරණයක් සපය.. කවුළු තුළින් අදහස්වල විවිධ භූ දර් න  දැක 

ගත හැකි අතර  නව අවස්ාාවන්ට වදොරටු විවෘත වේ.  පාසලකින්  ඉටු විය යුත්වත් එය..  එනේ ශ්රී ලාංකික 

ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට  ඉවගනීමට, විමර් නය කිරීමට හා අභිවයෝග කිරීමට  අවස්ාාවක් ලබා දීම..  

කාන්තාවන්වේ අධයාපනය පිලිබදව අතයතවේ සිට වබොවහෝ සමාජ වනොසලකා හැර තිවේ. අනාගත කාන්තා 

නායක.න්ට වමම ආධාර ලබා දීමට හැකිවීම පිලිබදව මා සතුටු වවමි. 

වකවසේ වවතත් වමම වුහය පාසලකට වඩා වැඩි  වදයකි. අප සිටින වමම ්රවද් ය දැඩි ජනගහණ 

ඝනත්වයක් ්ති අවාසනාවකට වමන්  ස්වාභාවිත ආපදාවන්ට වගොදුරු වන ්රවද් යකි.  වේ නිසා ආපදා  

කළමනාකරණ මධයස්ාානය සමග  කටයුතු කරමින්  අප  වේ වගොඩනැගිල්ල  ඉදි කර ්ත්වත්  අව ය වූ විට 

්රවද් වේ ජනතාවට  වසවණ සැප.ය හැකි සා්ානයක්ද වලස..  මුළුතැන්වග.  දිනකට ආහාර වේල් 500 ක් 

පමණ  පිළිවයල කළ හැකි අතර  ලීටර 35,000 නව ජල ධාරක පද්ධතිය හා ලීටර 2,000 හා 500ත ජල ටැංකි 

මගින් වමහි වසවණ පතන  අයට ආරක්ත ත පානීය ජල සැපයුමක් ලබා වදනු ්ත. 

අද වමම අවසා්ාව උදා කර ගැනීම සඳහා  පැසිෆික් වසේනාංකය හා අවේ තානාපති කාර්යාලවේ  ක්ඩඩායේ  

නැවගනහිර පළාවත්  අධයාපන අමාතයං ය  හා  ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ාානය සමග  ඉතා සීපපව 

කටයුතු කර තිවේ.  වමම වයාපෘතිය  රියාත්මක වන කාලය තුළ ුවුන්වගන් ලැණුණු සහවයෝගය හා  ආධාර 

ගැන ුවුන් සියලු වදනාටත්  විදුහල්පති එච්.එේ. මන්සුර් මහතාටත්, අවේ හවුල් කරුවන් වන  මැේබූල් 



ඉන්ජිනියරින් කන්සල්ටන්ට්ස් (Magbool Engineering Consultants )හා  හ.රු ඉන්ජිනියරින් 

කන්සල්ටන්ට්ස් (Hairu Engineering Consultancy (pvt) ltd ) සමාගමටත්  ස්තුති කිරීමට කැමැත්වතමි. 

එවසේම එක්සත් ජනපද හමුදාවේ ඉංජිවන්රු බලකායටත්, රිචර්ඩ් ස්ටැන්ලි සහ පැසිපික් වසේනාංකය / එ.ජ. 

තානාපති කාර්යාලවේ සිවිල් ආරක්ෂ්ක සහායක ක්ඩඩායමටත් වමම වැඩ කටයුතු නිමා  කර ගැනීම සදහා 

ලබා දුන් සහවයෝගය පිලිබදව ස්තුතිවන්ත වවමි. 

වමම  ආධාර එක්සත් හා ්රතිසන්ධානගත ශ්රී ලංකාවක් සඳහා  එක්සත් ජනපද රජය හා තානාපති කාර්යාලය  

සපයන  සහවයෝගීතාවේ වකොටසක් වේ.  ආර්ථිකය නැවත වගොඩ නගිමින්, යහපාලනය හා නීතිවේ 

ආධිපතයය තහවුරු කරමින්  හා සියලු වදනාටම සමාන අීතතින් හා සමාන අවස්ාා  සහතික කරමින්  යන 

වමම ගමවන්දි අපි  ශ්රී ලංකා රජය  සමග උවරනුර ගැ    රියා කරමු. වමම දර් නවේ සුළු වකොටසක් ආරේභ 

කිරීමට  වමහි පැමිණිමට ලැබීම  ගැන මම සතුටු වවමි.  


