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ෙමවැ  අ මෙන�හර සැදෑවක  ෙමම අලංකාර යස මත අප හමට පැම ගැන
ඔබ සැමට ඉතාම . මම දාන කර
අවසර.

මෙ වචන උචාරණය එතර වැර ෙනාව  මා පළෙව
යන . ෙදෙවව මට මට අවශ වැදග ෙ වෙ ආෙබ�ව යන.

මට මට අවශ වැ ෙ වෙ අෙසලාම අෙ යන.  මෙ හදවම  බ
ම මෙ ආචාරය ද කර.

මෙ ට හා උග යා වන ග  මහතා අද ෙම පැණ
ද සලක. උ පළා

සභාෙ මව ම  ෙශපාලන පරාසය ම ෙය�ජන කරන
පාෙ මව ද ෙම . ඔබ සැමට ෙම පැණ න ෙකාළඹ ඇමක
තානාප කායාලෙ ලධා පමණ ,
කැෙෆ�යා හා ෙවන ෙබාෙහ� ෙ
ෙනාංකෙ ලධා ද හ

ෙම ට යාපනය නගරෙ ෙවථාන, ෙක� හා අසල ඇ ද ආෙ දරවය
 ලංකාෙ ජනතාව අතර ඇ රථා බැ

 . ව, ඝ කාන ව
සැප  අධාපක ආයතන මට ඇෙමකා ෂනාව ෙම පැෙ 1813
වෂෙ  බැ  යාපෙ ජනතාව, ඇෙමක ජනතාව අතර සබඳතාව අ
ෙදයකට වඩා ඈතට යන බව දැන ගැම  මෙ සටට ෙම ම ආඩබරයට ද ෙ
ෙ.

ම යාපනයට පැණ ඇ අතර  අ ගණනාවක ද සමය ළ
උ පළාෙ  ජනතාවට මට   ව  අසා ඇෙත. සතය
ෙසායා ගැම, සධානය හා වගම අතවශ  හා නාශ 
ත ආප ලබා ෙදෙ නැත. ෙකෙ ෙවත  අතය අමතක ෙනා කර  අනාගතයට
අවධානය ෙයා නට දැ ලැ ෙ. ෙමම
උසවය, අෙ ජනතාව අතර ඇ බැ වැරගැමට, ධෙ ෙදනා සමනය
කර  අථව ජාක සධාන මාවෙ ය නගන ට රෙ සෑම ෙශයක න

උසාහය  



ෙ ‘ ජ‘ වැඩ සටහන ආරභ

මහ ඇම ෙවර මහතා සහභා හ. පළාත රා ථාන ගණනාවක අවශ
ෙසෟඛ ෙවා සැපමට, පාස හා තකාල 
හදාෙ ෛවදව ෙම ම ඉෙව  ශාල සංඛා

ල වෙ, ෙපාලෙ හා බංගලාෙශෙ
  අවශ අයට ෛවද කාර ලබා මට   ෛවදව හා

ෙඡා ෙවකයට  සහාය වන ආකාරය මම ෙව. අප එක  වැඩ කළ ෙහා
දැ  මට නැවත  ය.

ෙන�නාව, මහව, වඩා සමාන, වඩා සාධාරණ, වඩා ජාතවා. වඩා
වෘත හා  වඩා ෙසෟභාගාව සමා 
2015 වෂෙ ම ඡදය   ෙ
ඉෙ ය ෙදනාට ම සමාන අ ෙබන බව සහක
කරන ෙම ම සධානය වධනය කරන ප  සක කරන ෙලසට ඔබ ය

 ඔෙ ෙය�තයෙග ඉලා ෙය� ය. ගත මාස 19 ළ  ලංකාව
නැවත ෙචනාමක වාද, දහ මාධ හා වාන  සමාජ ආෙය සමත
සාඩබර සාදායට නැවත පැණ ෙ. ෙ රෙ යලට ම අදාළ  හා වඩා
ෙය� ම
සංකරණ 

ෙමම ආරභක ධනාමක යවර තබා ඇ න වාක ධවෙය  පචා
ගැ සමාජයකට ඝ කාන සාමය උදා කර
මට  
ෙ.  පය වෂෙ වා වර   සධානය හා  වගම සබධෙය ලබා

ලා   ලංකා රජෙ ගය, තව මාස අටක 
ජාෙ මානව ක මහ ෙකාමසා   වාතා කර ඇත. වා  වර 

සාහයට අ සහාය පළ කර. අවශ
ආධාර ද ලබා ෙද. ෙමය කර න අතවශ

අරදහවෙ ප වලට  එම ගලය නැ බවට සහ
රණය, අභතර ව අවතැ  ගලයට  ඉඩ ආප ලබා මට ග රණය
රජය 
වන හා  ඔ ගැන ෙතාර ෙසායන පවලට සහාය මට  අදහව බඳ

ය සමත කර ගැම  අෙ ශංසාවට ෙ ෙ. ද
සධාන, සය ෙසෙ හා අකරණමය ය

ම,  ථාප මත රඳවා

තව ඉඩ ආප ලබා ම,
මාධෙ හා  සමාජය සඳහා වඩා වෘත හා ද
සධානය  ෙසෟභාගාව 

 ඇ බව අ ද.



ධෙ අ පෙදය සදහටම වසා දමනට අපට අවශ න  එය  ලංකා රජයට
ෙව පවන ධ සාකඡාමය

යාදාමයට  සහභා ෙම ය ම  අවථාෙව
ෙය� . සධාන හා වගෙ යාවය
බඳව මහජන අදහ ලබා ගැමට  රට රා පැවැෙවන කාය සාධන බලකාෙ
සාකඡාවලට සහභාම, ඔබ සෑම ෙදනාටම ෙය�ජනව ව ඇත.

ව, සධා  ලංකා ජනයාෙ  ලංකා
. ජාක සධානය

යාවට නංවන ෙමම වණමය අවථාෙ, අ  ලංකාෙ රා හා සහක ෙලස ඔබ
අස ජාතය හා ෙසෟභාගාව 

ට  ෙල�කෙ ම ශංසාව  ෙ. ආකය නැවත ෙගාඩ නැමට, යහපාලනය
ව ය

ෙදනාට ම සමාන අවාක, සමාන අවථා  හා පචා ගැ සංවධනෙ ලාභ
ලබා මට ඔබ, මට අ දාන බව


ෙන�නාව, මහව. මෙ ක ම ගැන, ෙමම
අවථාවට සහභා ම ගැන ඔබ ය ෙදනාට ම හෘදයාංගම
අවසර ෙදන.


