2022 ජනවාරි 01
සුභාශිංසන පණිවුඩය
සියලු දෙනාදේ යහපත් බලාදපොද ොත්තු සහ ප්රාර්ථනානා ්ඵල ල න්වෙදවන 2022 නව වස ාො  ත බේද
ජීවිතදේ දුෂ්ක අත්ේකීම්වලිවෙ පවෙන ය ලබමිවෙ වඩා ශක්බේ්ත්ව ඉදිරි අභිදයෝන ජයන්නී්ට නව වස
ාොදේ අප සියලු දෙනා අදිටවෙ ක නත යුතුය
දනෝලීය වසංනත තත්ත්වයට මුහුණ දෙමිවෙ දන ත ගිය වර්ථනෂය තුළ ශ්රී ලංකාව මුහුණ පඅ අභිදයෝන සකස.
ස්ාජ හා ආර්ථනථික වශදයවෙ ප්මිණි එ් අභිදයෝන ජය න්නී් ාදෙසා ටක් දලස සියලු දෙනා එක්ව ඉටු
ක න ක්ප.රීම් කෘතඥ පූර්ථනවකව සිහිපත් ක මි
ජයක් දලස අප පසුගිය වසදර්ථන වඩා ප්රමුතත්වය ලබා දුවෙදවෙ ජනතාවදේ ජීවිත ආ ක්ෂා ක න්නී්
දවනුදවනි එවෙනත්ක ණය සාර්ථනාකව ක්රියාත්්ක .රීද්වෙ ේද සපතපත්යවෙදේ ජීවිත ුතු ර දද ෙහස්
නණනක් ජීවිත ආ ක්ෂා ක දී්ට අපට හ්.විය
ට හමුදේ ද්ව්නි අභිදයෝනයක් දනෝ්බේ කාලයක පවා අතහ් ේමූ සංවර්ථනධන වයාපෘබේ සකසක් අ ප පසුගිය
කාලය තුළ ජනතා අයිබේයට පත් කදළමු
වසංනතය හමුදේ ඒ .සිඳු සංවර්ථනධන කටයුත්තක් නවතා ේපත්ට ජයක් දලස ක්රියා දනොකළ අත
ජනතාවදේ ජීවන තත්ත්වය නනා සිටුවමිවෙ සංවර්ථනධන අරුණ ර අතණ්ඩව ටට් විහිදුවාලී් අපදේ ජදේ
අනානත අදේක්ෂාවයි
ඒ දවනුදවවෙ ස්ාජ ආර්ථනථික හා දේශපාලන වශදයවෙ අප හමුදේ ුබේ විවිධ බාධක ජය නත යුතුය
එ.දනකාට ද ෝෙනා .රී් දවනුවට නිව් දි දේ දතෝ ාද ාදනන ඒ සඳහා ක්රියාත්්ක තද්වෙ ේනට
පවබේන දබොදහෝ න්ටලු ජයග්රහණදයවෙ දකළව කළ හ්.ය
ටට අවශය න්ටලු වි ා ය ක වෙනවෙ දනොව ප්රාදයෝගික අභිදයෝනයවෙට මුහුණ දෙමිවෙ ේබට විසඳුම්
ඉදිරිපත් ක වෙනවෙය ඒ සඳහා ේබ සියලු දෙනා බලාදපොද ොත්තුවන නව ්ාවතක් අදිවෙ පටවෙ නවෙනා නව
වස තුළ එළිේක්දවනු ුත
අ ප සියලු දෙනා එක්ව බාධක ජයදනන ජීවිතය දිනන වස ක් බවට නව වස පත් ක නමු ඒ සඳහා
ජනතාවට ශක්බේයක්  ත්ට ජයක් දලස නි තුරුව ක්පදවන බව ්් විශ්වාසදයවෙ යුතුව ප්රකාශ ක මි
ශ්රී ලාං.ක ේබ ස්්ට න්ුමම් බලාදපොද ොත්තු සහ ප්රාර්ථනානා ්ඵල ල න්වෙදවන සුබ නව වස ක් දේවා

මහින්ද රාජපක්ෂ
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාවේරික ස්ාජවාදී ජන ජදේ
අග්රා්ාතය

