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ල ෝක ළමා දින පණිවුඩය
ළමා අයිතීන් සුරැකීම සඳහා ප්රමුඛත ා ීමම ියලුමම මාව
ර්යලාත අිමමහ්  ුතුකමමි. ඩිහිටියලන් මම ුතුකමම
ම ක්මර තෙමින් සඩමතරව “ත ෝම ළමා දිව” සඩමරුම ත නුත න් සුබ පඩුකම් මක්මරනුතේ ඉමහ්  සුකියනි
ත ො
ස්සව න්තන් දූ ෙරු න්තයනි මතමන්ම ර ම තමන්ම ත ෝමතේ අවාය ල රැඳී ඇ් ත්  ළමා පරපුර ම ල
ඔවුන්ත ත ෝමල ඩිහිටියලන්ත ත ෝමල
ඩා අිමශල සුන්ෙරල ඒ මිිටර ඔවුන් බාධා ි.න් ත ොර ිටමිමර ීමම
ඩිහිටියලන් සුක යකීමි.
තම් බ ත් රුම් යනිමින් රජලක් ත ස අපි හඩම වි ම ළමා අයිිම ාියමම් හවුරු ි.රීම මඩපවී ියියමුඛ ගුණ වඩණ
තබත න් ුතුක ෙරු පරපුරක් අවාය තේ අඳුරු දුර නු ඇ ඩයි ලන්ව අපත විශ් ාසලයි තසෞභායයතේ ෙඩක්ම ප්රිමප් ිම
ප්රමාශල ඔස්තස ෙ අපි ට ප්රිමාා ීම ඇ් ත මුඛ
ඒ අනු පසුගිල මා ල ුකළ පාසල් අධයාපවල අනි ාර්ල ි.රීතම් හා ළමා තමතහමාර තස ල සමාජතලන් ඈ්  ි.රීම
සඳහා වූ අණ පව්  ි.ිටපලක් සංතශෝධවල ි.රීම
ඩබීම අප ඩබු ජලග්රහණලි.
තමොවිඩ් සංය ල තහුකත න් ත ො අන් ර
නිෙහතස දු පඩව ලෑතම් නිෙහස අිටමි නිත ස්

තමන්ම අතේ රතේ ෙරු න්ත ළමා මා ල අිමශල සංකීර්ණ වී ිමතේ
තමොටුවීම ෙරු න් පීඩා ක් තයව තෙව බ තවොරහසි.

ඒ නිසා තයෝලීල සංය ලක් ප ිමව තම න් මා ලම ෙරු න් නි තස ීම මාවියම පීඩා න්
රැමබ ා යඩනීම උවන්දු න්වඩයි තෙමාපිල ඩිහිටියලන්තයන් මා ඉල් ා ියියමි

ක්තවො ව අුතරින්

ෙරු න් සඳහා අ ශය තමොවිඩ් ප්රිමශක්තීමරණ මන්ව් මරණල ෙඩව ම්  රජල විියන් රරම්භ මර ඇිම අ ර විතශ
අ ශය ා ඇිම ෙරු න් ප්රමුඛත්  ල තෙමින් මල මිහවමින් අ සන් ි.රීම රජතේ අතේක් ා යි
මාන් ා හා ළමා සං ර්ධව තපර පාසල් හා ප්රාථමිමිම අධයාපව, පාසල් ලිය
පහසුමම් හා අධයාපව තස ා රාජය
අමා යාංශල සමක මක් පරි ාස හා ළමාරක් ම තස ා තෙපාර් තම්න්ුක ත ෝම ළමා දිවල නිමි් ත න් ළමා නිර්මාණ
මළිෙඩක්වීම අ ස්ථමිා සළසා ිමබීම ප්රශංසනීල ත.
“ියලල්
තපර ෙරු න්” ත් මාත න් ශ්රී
යඩනීම උතෙසා මඩප න්වඩයි ඉල් ා ියියමි

ංමා

අපි ෙරු න්ත ත ෝමල ස්සව මරමුඛ

මහින්ද රාජපක්ෂ
ශ්රී ංමා ේරජා ාන්ත්රිම සමාජ ාීම ජවරජතේ
අග්රාමා ය

තම ර අර්ථමි ් 

සමරව ත ෝම ළමා දිව අමතම ාර්ථමි සාර්ථමිම මර

