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 පමනා්ය පරාංජිත් පනද්දුන පබේඩාර

“ොකෝළොේ දියුණු ව හභ රටක්භ දියුණු වුොේ ය,හඳත් නය,ළොය,කු රට ඳළනය, ළරන විට ඳභනයි සාගප්පුරුොේ ලී
ක්වන් ය, භොල්සය,ොේ භහතීර් ොභ ොහ භඩ් එවනි රට තුක සාවර්ධන විප්කවය,න් සදුළක නය,ළයින් ොකස දක්වන්න
පුළුවන් එවනි සාවර්ධන විප්කවය,ක් අොප් රට තුක සදුකිරිභ සහ ව දක්භක් වර්තභන රජය,ට තිොය,නව ඒ වොේභ ඒ
සහ ව දර්ශනය,ක් සහිත නය,ළයින් රොේ ජනතවොේ ළභත්ොතන් ොතෝර ඳත් ළරොගන තිොය,නව අපිට උවභන
ොකෝළය,ත් සභග ගභන් ළරන රටක් ඵවට ශ්රී කාළව ඳත් කිරීභයි ඒ සහ ව ඇරඹුභ අපි දභ තිොය,නව අොප් ඳළමු වසරළ
ළකය, මිඩාගු ළරන්න වුොන් ජතයන්තරොය,න් අඳට එල්ක වුන ොචෝදන වලින් වොේභ අපි ොළොරහි ඇති ළරොගන උන්න
වරදි ආළල්ඳය,න්ොගන් රට නිදහස ළර ගන්න ඒ අභිොය,ෝගය, සර්ථළව ජය,ග්රහනය, ළරන්න අපිට පුළුවන් වුන ඒ
සර්ථළත්වය, ොළ තරේද කිය,නව නේ වසර 40 ළට ඳසොසේ ඳළමු වතවට ජනධිඳතිතුභ ජර්භනිොේ සාචරය, ළරනව
රටට ජතයන්තර නය,ළයින් ොඵ ොහෝ ොසයින් ඳමිොනන්න ඳටන් ොගන තිොය,නව ොේ ොේවල් සදුවන්ොන් රට තුක
ඳහදිලි ොවනසක් සදුොවක තිොඵන ඵවට ජතයන්තරය, අවොඵෝධ ළරොගන තිබීභ තුකයි ඒ ොවනස ොන වන්නට රටක්
විදිය,ට විශක අභිොය,ෝග රශිය,ළට අඳට මුහුන ොදන්න ොවනව ” ය,යි රජය ඳරිඳකන හ ළළභනළරණ අභතය රාජිත්
භේදුභ ඵේඩර ඳවසීය, අභතයවරය, ොේ අදහස ඳකළොල් ජතිළ පකදයිත ොල්ළේ ළර්ය,කය, විසන් සාවිධනය, ළරන
කද 2014 ජතිළ පකදයිත සේභන උොළොල් වීොශේෂ කුසකත හ කුසකත සහතිළ ප්රදොනෝත්සවොේ ප්රධන ආරධිතය,
ොකස එක්ොවමිනි උත්සවය, ඊොේ ජතිළ පකදයිත ොල්ළේ ළර්ය,ක ශ්රවනගරොේී ඳවත්විනි
ොභහිී තවදුරටත් අදහස දක්ව අභතයවරය, “ ොේ රට ොග ඩනගීොේ ළර්ය,ොේී රොේ රජය අාශය,ට වොේභ ොඳෞේගලිළ
අාශය,ටත් විශක වඩොළ ටසක් ඳවරී තිොය,නව ොේ ජතිළ වගකීභ ඉටුකිරීභ සහ ොඳෞේගලිළ අාශය, සාවිධනය, විය,
යුතුයි ොභහිී පකදයීත සාළල්ඳය,න්ොේ බවිතය, ඉත වදගත් ඒ තුලින් විශක ප්රගතිය,ක් අත්ළර ගත හකි අොප් රජය,
ොභවර අය,වොය,න් ඉතිහසොේ ළවරදටත් වඩ වඩි මුදකක් රජය ආොය,ෝජන සහ ොවන් ළර තිොය,නව ොේ තුලින් අපි
අොප්ක්ෂ ළරන්ොන් ඉහළ ගුනත්භළ තත්ත්වොය,න් යුතු රජය ොසේවය,ක් රජය ොසේවොේ වර්තභන සාඛ්ය ොල්ඛ්ණ ඵලූවිට
ොඳොනන්ොන් භනව සේඳත කක්ෂ 13 ඉක්භව ප්රභනය,ක් රජය ොසේවොේ ඉන්නව කිය,න ළරණය, ොළ ොහ භ උනත් රජය
ආය,තනය,න්ොගන් සඳොය,න ොසේවව පිළිඵව එතරේ ොහ  ප්රසදය,ක් ජනතව අතර තවභත් ඇතිොවකන් රොේ රජය
ආදය,මින් සය,ය,ට 40ක් විය,දේ ොවන්ොන් රජය ොසේවළයින්ොේ ඳඩි සහ විශ්රභ වටුප් ොගවීභ සහයි එය, අඳ වොේ රටළට

දරිය, ොන හකි තරේ ප්රභනය,ක් ොේ නිස රජය ොසේවය, වඩ ළර්ය,ක්ෂභ ොභන්භ ආළර්ෂණීය, කිරිභ සහ ව ක්රභ ොේද
අඳ විසන් සකසුේ ළක යුතුයි ඳසුගිය, ළකොේ රජය ොසේවය, දඩි ොකස ොේශඳකනීළරණය,ළට කක් වී තිබුන ඒ තුක රොේ
ජනතවට රජය ොසේවය, ොළොර් තිබුන විශවසය, දඩි ොකස බි වටීභළට කක් වුන ජනවරි 8 ොවනිද ඇති ළක ොවනස
තුක සවධීන ොළ මිෂන් සබ ඇතිළරමින් වඩ සවධින රජය ොසේවය,ක් , අධිළරණ ඳේධතිය,ක් වොේභ සභට සභන නීති
ඳේධතිය,ක් රටතුක සතපිත කිරිභට අඳට හකිය,ව කබුන ොේ ඇතිව තිොඵන තත්ත්වය, අඛ්ේඩව ඳවත්ව ොගන ය,භ
සහ හභ ොදනභ ළටයුතු ළක යුතුයි එොහභ වුොන ත් ජතයන්තර සහය,ත් සභග සාවර්ධනීය, ගභනක් ය,ොේ හකිය,ව
අඳට තිොය,නව ”ය,යිද ොහොතභ ඳවසීය,
ොභභ සේභන ප්රදොනෝත්සවොේී ඳසල් අාශය, භහ ඳරිභන නිෂඳදන අාශය, භධයභ ඳරිභන කුඩ ඳරිභන ය,න
නිෂඳදන අාශ වකට ොභන්භ භධය ඳරිභන කුඩ ඳරිභන ොසේව අාශය,න්ටද රජය අාශොේ ආය,තන වකටද කුසකත හ
විොශේෂ කුසකත සේභන පිරිනමීභ අභතයවරය, අතින් සදුවිය, ොභභ අවසතවට අභතයාශ අතිොර්ළ ොල්ළේ එේ ොක් බී
දිසනය,ළ භහත පකදයිත ොල්ළේ ළර්ය,කොේ අධයක්ෂ තිකළ ජය,සුන්දර භහත්මිය, ඇතුළු රජය නිකධරීන් ඇතුළු
විශක පිරිසක් එක්ව සටිය,හ

