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මන ක් ප නවේලාලන් ප වනග ප වවඳ  ප විට ප ්ාක්ණිළ ප නවේලාලන් ප වඳශා ප නගල  ප ලැටුර ප ප්ර නා ල්  ප ෑ  ප ල පලැටු් ප
ලුශයක් පවැළමේනී  පවින්ා පඉල්  පකිරීනට පපියලර පගන් ලා.... ප
්ාක්ණිළ පනිධාරීන් පඉාංජිනන්රු පනවේලයට පබඳලා පගනිමින් පරාජ්ය පරිපරා  පශා පළෂන ාළර  පමනා්යලරයා පරලවි
“නිදහස කබ වසර 68 ක් ගතවී ඇති අඳ රට ොගවුනු ළකොේ විවිධ ක්ොෂේත්ර වින්  යය,්රහන අ්කළරොගන තිොය,නව ොේ
සාවර්ධන ළර්ය,ොේදී ොසේවවක් ොකස ඉාජිෝ රු ොසේවය, රටට කබ දී ඇති දය,ළ්කවය, අතිවිශකයි ොළ ොහ ම නමු්ක ොේ
ොසේවොේ නිකධරී් ට බකඳන ප්රශන ගනනවක් ිළීබබ අිළ දනුව්ක ොවක තිොය,නව ොමහිදී විොශේෂොය,්  අඳ රයොේ
අවධනය, ොය, මුව තිොය,න ළරුණක් ොකස තක්ෂණිළ ොසේවොේ වටුප් විෂමතව හඳුනොගන තිොය,නව ොේ ත්ක්කවය,
ඉදිරි වටුප් වුහය,ක් සළමේොේදී ඉව්ක රීරීම සහ අිළ නිර්ො ශ ඉදිරිඳ්ක ළරනව” ය,යි රයය ඳරිඳකන හ
ළළමනළරණ අමතය රාජි්ක ම දුම බණ්ඩර ඳවමේය, අමතයවරය, ොමම අදහස ඳළළොල් තක්ෂණිළ ොසේවොය,
නිකධරී්  ඳනස ොදොනකු ශ්රී කාළ ඉාජිෝ රු ොසේවය, සහ අනුයුක්ත රීරීොේ ිනිළ ප්රදනය, රීරිොේ උ්කසවොේ ප්රධන
ආරධිතය, ොකස එක්ොවමිනි
ොමහිදී වඩිදුරට්ක අදහස ඳක ළක අමතයවරය, “ අද වන විට රොේ සාවර්ධන ළර්ය, ොේගව්ක රීරීම සහ
ඉාජිෝ රුවරු් ොේ දය,ළ්කවය, දඩි ොකස උවමනවී තිොය,නව නමු්ක ොේ ොසේවව ගුණ්කමළ ොකස සඳය,් නට
ප්රමනව්ක ඉාජිෝ රුව්  ප්රමනය,ක් අඳ සතුව ොන සිටීම විශක ප්රශනය,ක් ොවක තිොය,නව එය,ට ප්රදන ොහේතුව
ොඳෞ ගිනළ අාශය,ට සොප්ක්ෂව රයය අාශොේ ඉාජිෝ රුව් ට කොබන වටුඳ ප්රමනව්ක ොන වීම අද වන විට ඉාජිෝ රු
ොසේවොේ පුරප්ඳඩු 400 ඳමන තිොය,නව ොේ ත්ක්කවය, ය,හඳ්ක ොසේවවක් සඳයීොේදී විශක බධළය,ක් ොවක
තිොය,නව සමසතය,ක් ොකස රයය ොසේවොේ ඳවති ොේ වටුප් අර්බුදය, විසදීම සහයි ඳුගියය,ද අිළ රයය ොසේවළය,ොේ
මූිනළ වටුඳට රුිළය,ල් 2500 එළතු රීරීම සහ චක්රොල්යය,ක් නිකු්ක ළොල් ොේ තුක වඩ ය,හඳ්ක රයය ොසේවය,ක් රටතුක
සථිළත රීරීමට අොප් රයය, බකොඳ ොර ්කතු ොවනව අොප් රයය, ොවන ළවරදට්ක වඩ රයය ආොය, යන සහ විශක
මුදකක් ොව් ළරක තිොය,් ෝ  දව් ත සාවර්ධනය,ක් රටතුක සිදුරීරීමටයි ොේ සාවර්ධන වය ය,මොේදී ඉාජිෝ රු
ොසේවොේ බොේ විශක දය,ළ්කවය,ක් අොප් රයය, බකොඳ ොර ්කතු ොවනව ඒ ළර්ය,ය, ඳට ඳක්ෂ ොේදය,රී්  ොත රව රට
ොවනුොව්  ඉටුරීරීොේ භරදුර වගකීමක් බ ොවත ඳවරී තිොය,නව වර්තමන සහජීවන ආණ්ඩුව බකය,ට එනොළ ට රයය
ොසේවය, ිළළිබ විවිද බිල්ක්  මවපු ොේ රොේ ඇතේ අ් තවදී් ට ොේ ඳ්කවීේ කබ දීම තුක ොහ  උ්කතරය,ක් අිළ කබ දීක
තිොය,නව අද ොවනොළ ට ො ශඳකන අනථය,්  ොවක ඉ් න ොේ උදවිය, ඉ් දීය,නු බිල්ොකක් රටතුක මව් නට
උ්කසහ දරනව ොේ තුක වෘ්කතිළයි්  රයය,ට එොරහිව උසිග් ව් නයි ොේ ිළරිස උ්කසහ දර් ෝ  ොේ ො ශඳකන
උප්ඳරවේටිය,ට ඇතේ උග්ක වෘ්කතිළය,්  හුගව තිබීම ළනගටුවට ළරුණක් ොළ ොහ ම උන්ක වගරීවයුතු රයය,ක්
විදිය,ට අිළ ොබ ොහ ම ඳහදිිනව රීව යුතුයි රටට රොේ යනතවට අවසිය,ක් වන රීසිදු ආළරය,ළ ොළ ් ො සිය,ළට
ය,ට්කව රීසිම ියවිුගමක් අ්කස්  රීරීමට අොප් රයය, එළඟ ොන වන බව”
ොමම ඳ්කවීේ ිනිළ ප්රදනය,ට රයය ඳරිඳකන හ ළළමනළරණ අමතයාශ ොල්ළේ ො
කභිහු ිළරිසක් ඳමින සිටිය,හ
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