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සුභ සන්ධ්යාවක් ව වාවක්ා  

  

අද දින සමන්ධ්තා පවක්ර් තානාපතිනිය වමම ඓතිහාසික රිපබ්ලි ව 

ව ාඩනැගිල්ලට මිවිසින්ධ් පිි නු ලබන්ධ්වන්ධ් ඉමහත් ව ෞරවක්වයනි. 

  

ඔබ සියළු වදනා දන්ධ්නා පරිදි, පවක්ර් තානාපතිනිය, වක්සර ව තුල දී ශ්රී ලාකාවක්ට පැමි  

ජනපති ඔබාමාවේ කැබිනට් මණ්ඩලවේ වදවක්ැන්ධ්නියයි.   

  

මා සිතන ආකාරයට ඇයවේ පැමිණීම අප වදරට අතර අද වක්නවිට ව ාඩනැගී ඇති 

විශිෂ්ඨ සබඳතාවක්ය මැනවින්ධ් කියාපායි. 

  

මමත්රිපාල සිරිවේන පාලනවේ විවේශ අමාතයවක්රයා වක්ශවයන්ධ් දිවුරුම් දීවමන්ධ් 

වනාවබෝ දිනකට පසු නිාවයෝ විදි මට පවක්ර් මහත්මිය පළමුවක් මුණ ැසි . එතැන්ධ් 

සිට අප ශ වතිමත් එ වසත් ජනපද-ශ්රී ලාකා සබඳතාවක්ය ව සඳහා අවක්ශය අිතතාලම 

දැමීමට කටයුතු කවලමු. 

  

පවක්ර් තානාපතිනිය සැමවිටම ශ්රී ලාකාවක්ට වහාඳ මිතුරිය ව වාවක්ාය. ඉතාමත් අපහසු 

කාලයන්ධ්ිදී පවක්ා ඇය අප ජාතිය සතු ශ වතිය පිළිබඳවක් හා අප රවට් ජනතාවක් 

වකවරි විශ්වක්ාසය තැබුවක්ාය. 

  

ඒ අනුවක්, අද දින ඇයවේ පැමිණීම, අප රට වහාඳම ප්රජාතන්ධ්ත්රවක්ාදී සම්ප්රදායන්ධ් සිත, 

සියළු පුරවක්ැසියන්ධ්වේ මානවක් ිමිකම් සුරකින, සමාජවේ පවක්තින බහු වක්ාර්ගික, බහු 

සාේකෘතික, බහු ආ මික හා බහු භාෂිකත්වක්ය අ ය කරන,  සාමකාමී, 

සාිඳියාවවක්න්ධ් යුත් වසෞභා යමත් වේශය ව කිීමම සඳහා අප විසින්ධ් ජනවක්ාරි   වක්න 

දින ආරම්භ කරන ලද වක්ැඩපිළිවවක්ල ඉදිරියට ව න යාම සඳහා කරනු ලබන දිරිමත් 

කිීමම ව වලස අප සලකන්ධ්වනමු. 

  

අද වක්නවිට ශ්රී ලාකාවක් එි ගෝව ෝය ය පිිම ම සම්බන්ධ්වයන්ධ් පමණ ව වනාවක් අප රවට් 

ජනතාවක් විසින්ධ් උදාකරව න ඇති වවක්නේකම් වේතුවවක්න්ධ් ද වලෝකවේ අවක්ානයට 

ල වී තිවබ්ල. 

  



අපවේ හමුවා දී, වමම වවක්නේකම් තුින්ධ් සහ සාමකාමී වමන්ධ්ම ප්රජාතන්ධ්ත්රවක්ාදී 

ලාභාාශ තුින්ධ් අප රවට් ජනතාවක්ට ප්රතිලාභ අත් කර දීම තහවුරු කිීමම සඳහා එ වවක් 

කටයුතු කිීමම පිළිබඳවක් හා ේීපාර්ශ්ීය වවක්ළදාම හා ආවයෝජනය හරහා වදරට අතර 

හවුල්කාීමත්වක්ය තවක්දුරටත් ශ වතිමත් කර ත හැකි ආකාරය පිළිබඳ සාකච්ඡා 

කවලමු. 

  

ජාතිය ව වක්ශවයන්ධ් අප විසින්ධ් ඉදිරියට යාම සඳහා වතෝරාව න ඇත්වත් 

අභිවයෝ ාත්මක මාවක්තකි. අපට තවක්ත් වබාවහෝ දුර යා යුතුවක් ඇති අතර අප විසින්ධ් 

දිනා ත් දෑ වක්ැිතදියුණු කරන බවක්ට හා අප ජනතාවක්වේ සිින සැබෑ කරන බවක්ට 

තහවුරු කිීමම සඳහා අපට ජාතයන්ධ්තරවේ සහවයෝ ය අවක්ශයවක් ඇත්වත් ප්රථමම 

වක්රටය. අද දින අප අතීතවේ සැක සාකා වක්ින්ධ් තවක්දුරටත් අමර්යමත් වනාවවක්මින්ධ් 

අපවේ සිතුම් පැතුම් අනුවක් අපවේ අනා තය නිර්මාණය කරන්ධ්නට මුල පුරා 

ඇත්වතමු. 

  

ශ්රී ලාකා වවක්ත පැමිණීම සම්බන්ධ්වයන්ධ් මා සමන්ධ්තා පවක්ර් තානාපතිනියට වබවහවින්ධ් 

ේූතිවක්න්ධ්ත වක්න අතර එ වසත් ජනපද - ශ්රී ලාකා සබඳතාවක්ය තවක්දුරටත් ශ වතිමත් 

කිීමම සඳහා ඇය සමඟ අඛණ්ඩවක් කටයුතු කිීමමට ද මා බලාවපාවරාත්තු වවක්මි. 

අවක්සන්ධ් වක්ශවයන්ධ් මා පවක්ර් මහත්මිය ඇතුළු ඇයවේ කණ්ඩායමට ප්රීතිමත් ශ්රී ලාකා 

සාචාරය ව ප්රාර්ථමනා කරනු කැමැත්වතමි. 

  

ේූතියි   
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