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ලෝළලේ පමල ක් පරටල පලලේ පඵදායී පරාජ්ය පලව ලාලක් පාා පීමන පව හාා පරාජ්ය ාා පලරෞද්ගලිළ පමාං එක්ල ප
ක්රියා පළ පයුතුයි..........
ඇනති පරාංජිත් පනද්දුනාණ්ඩාර පත්රිකු

ානලේීම පකියයි.

මභහිදී වඩිදුරටත් අදහස ඳකකක රජය ඳරිඳකන හ කළභනකරණ අභතය රාජිත් භද්දුභඵණ්ඩර
භහත “ අද මවනමක ට අපි කක්ෂ 14 ඳභණ වුන රජය මසවය,ක් නඩත්තු කරනව රජය මසවය, වඩි
වුනත් මේ මසවමේ ගුණත්භකබවය, වඩිමවකද කිය,න ප්රශ්නය, අපි අස්නන මවනව භභ රජය
ඳරිඳකන ඇභතිවරය, විදය,ට මහ ඳි්න ද්නන මදය,ක් තභයි භමේ අභතයාශ්ය, ය,ටමත් තිමය,න විශ්රභ
වටුප් මදඳර්තමේ්නතුමේ තත්ත්වය, මභ කද්ද කිය,න මදය, තවභත් මේ ආය,තන වක ෆයිල් කඳු ගන්න
මග ඩගහමගන වඩ කර්නම්න මේ ය,ල්ඳන ගිය, ක්රභ තුළ කටයුතු කරන නිසභ තවභත් රජය
මසවකමය,කු විශ්රභ ගිය,භ භස ගන්න ඳභමවකයි විශ්රභ වටුඳ හිවනව්නම්න මේ මද්වල් කලීන
මවනසකේ වකට කක්කර්නන ද්න කකය, එළඹික ඳසුගිය, දවසක භභත් ජනධිඳති මල්කේතුභත්
භමල්සිය,මේ සාචරය,ක නිරතවුන ඒ සාචරමය,දී ආසිය,නු කකඳමේ ඳරිඳකන ඇභතිවරු්න එක්ක
කක සකච්ඡ වකදි අනවරණය, වුම්න තයික්නතය, භමල්සිය,ව සිාගප්පූරුව වමේ රටවල් රජය
මසවය,ට කර්ය,ක්ෂභතව කාකරමගන තිමය,්නම්න පකදයිත සාකල්ඳ නිවරදි මකස බවිත කරන
නිසයි කිය,න එක ජනතවමේ ඵදු මුදල් වලි්න නඩත්තුවන රජය මසවමේ ඵ අඳ හභමදනභ ඒ
මවනුමව්න පකදයී මසවවක් වු්නට සඳයිය, යුතුයි මභහිදි මකෝකමේ අමනක් රටවල් පකදයී රජය
මසවය,ක් මද්නන බවිත කරන ක්රභය, මව්නම්න රජය මඳ ද්ගලික මදඅාශ්මේ එක්ීමමභ්න කඵ මදන
මසවවයි මේ ක්රභය, අපිත් දදිරි දිනවක මේ රට තුක ්රිය,ත්භක කර්නන කටයුතු කරනව මේ සහ
ප්රමේශ්ය,ක් මකස ජනධිඳතිතුභත් අගභතිතුභත් මේ රට සාවර්ධන කකඳ කීඳය,කට මඵදක සාවර්ධන
කටයුතු සිදු කිරීභට ඵකමඳ මර ත්තු මවනව මේ අමප් සුදනභ කකය,ක් මුළුල්මල් ආඳසසට ගිය,
රටකට භහ සාවර්ධන විප්කවය,ක් ළග කරදීභට ඒ සහ සභසත රටභ සිය,ළු මද්ශ්ඳකන ජති ආගේ
මේද ඳමසකක එක්විය, යුතු මභ මහ තකට ඇවිත් තිමය,නව මේ දව්නත සාවර්ධන විඳකවමේ
මභමහයුේ කර්ය,බරය, කිරීමේ වගකීභ ඳවරික තිමය,්නම්න රජය මසවමේ ද්නන තමු්නන්නමසක
අමත් මේ සහ අද දවමස ජතික පකදයිත මල්කේ කර්ය,කය, දර්නනවූ ප්රය,ත්නය,ට ඳළත් රජය
මසවමේ ස්භ මදනභ උඳරිභ දය,කත්වය, දිය,යුතුයි” ය,යි ප්රකශ් කමල් පකදයිත සාකල්ඳය, ඳළත්
භට්ටභට මගනය,භ උමදස රජය ඳරිඳකන හ කළභනකරණ අභතයාශ්ය, සහ ජතික පකදයිත
මල්කේ කර්ය,කය, එක්ව සාවිධනය, කිරිමේ වඩසටහම්න නමගනහිර ඳළත් වඩසටහන ත්රිකුණභක
දිසත්රික් මල්කේ කර්ය,ක ශ්රවනගරමේදී ඳසුගිය, 30 වනිද ඳවති අවසථමේදීය,
මභභ අවසථවට ඳර්ලිමේ්නතු භ්නත්රී තුමරයිරජ නමගනහිර ඳළත් අණ්ඩුකර සටි්න ප්රන්නදු
නමගනහිර ඳළත් සබ භ්නත්රී ආරිය,ව ග ගකප්ඳත්ති රජය ඳරිඳකන හ කළභනකරණ අභතයාශ්මේ
මල්කේ මේ මේ රත්නසිරි ජතික පකදයිත මල්කේ කර්ය,කමේ අධයක්ෂ ජනරල් තිකක ජය,සු්නදර
ය,න භහත්භ භහත්මී්න මභ්නභ ඳළත් රජය ආය,තන ප්රධීන්න ඇතුලු විශ්ක පිරිසක් සහබී  ීම සිටිය,හ

