
ගරු. රමේ් පතිරණ අමාත්යතුමි,   

ගරු. ජීලන් මත්ොන්ඩමන් අමාත්යතුමි,  

මයය්ර රයමන ිරානි, ලතු මානල වංලර්රන භාරමන ිරානි, යාත්යන්ත්ර රතු 

කුරුව වේමේනමන ිරානි, ලතුකරය ආශ්රිත් ිරානි, 

කීර්තිමත් අමුත්ත්ි, 

මිතුරි,  

නම්කාර්, ආයුම ෝලන්, ලනක්කේ 

මම මමම සුවිමේෂී අලව්ථාමේ සංශමන් ලචන කිහිපයක් කත්ා කිනමට කැමතියි. 

ඉන්දියාල වශ ශ්රී ංකාල අවවැලැසයන් වශ මිතුරන් මව ම ොමශොම වපවපල  ැ ස සනවනලා. 

අපමේ ඓතිශාසක, ලාර්ගික, භාාමය, වංව්කෘතික ශා ශිට්ාචාරික ව ඳත්ා මමම 

මිත්රත්ලමන පනනම මගොඩනගනලා. අන මශීයය පරමානර්, එකිමනකා අත්ර ඇති ක්තිමත් 

ව නත්ා ත්ලත් මමම මිත්රත්ලය ක්තිමත් කරනලා.   ලමේම රායයයන් මනමකහි 

නායකත්ලයන් මමම උත්වශායන් මලත් මග මපන්ලනලා. මකොවිඩ් අභිමයෝග මනොත්කා 

අපට ශැකි වී තිම නලා මනනශව් විවව් වැප්ත්ැේ ර් විස ශයලන දින ගරු අග්රාමාත්ය 

නමර්න්ද්ර මමෝදි මැතිතුමාත් ගරු අග්රාමාත්ය මහින්න  රායපක් මැතිතුමාත් අත්ර පැලැත්ව 

අත්යත් ශවීපාර්වික වමුුවලත්, මමම ලවමර් යනලාරි මව සදු ව ඉන්දීය විමශ කටයුතු 

අමාත්ය ගරු යයංකර් මැතිතුමාමේ වංචාරයත් ඇතුුව ඉශෂ ම්ටටමේ රායය ව ඳත්ා 

පලත්ලාමගන යාමට. 

මිතුරි  

ඉන්දියාල ශ්රී ංකාමේ වි්ලාවනීය  මිතුමරක්. ිලාව අංමන අපමේ වශාය ශ්රී ංකාල 

වමග අප පලත්ලාමගන යන විමේ ව ඳත්ාලයට ිනසුනක්. ිලාව අංමන ිලාව ශැට 

තුන්නශවක් ඉදිකිනමේ ලයාපෘතිමන, පනව් නශවක් ිලාව නැනට ඉදිකර අලවන්. අන මමම 

අලව්ථාල එහි ත්ලත් එක් පියලරක්. ඉන්දීය ිලාව වංලර්රන ලයාපෘතියට අමත්රල අප 

නකුණු පෂාමත් ආනර් ගේමාන එක් නශව් මනසීයක් ඉදිකිනමටන වශාය නක්ලනලා. 

මිතුරි  

ශ්රී ංකාමේ, ඉන්දියාමේ වංලර්රන ලයාපෘති පනනේ වී ඇත්මත් යය, වනීපාරක්ාල, 

ලෘත්තීය පුහුණුල, අරයාපනය යනාදිය මකමරහි විමේ අලරානයක් මයොමු කර ශ්රී 

ාංකිකයන්මේම මත්නේ වශ ප් රමුඛත්ා මත්. අපමේ ලයාපෘති ශ්රී ංකාල පුරා සනවන 



වාමානය යනත්ාලමේ ජීවිත් ව්පර් කරනලා. මමයට මශොඳම උනාශරණය ලන්මන් ඉත්ා 

වාර්ථකල ආරේභ කරන න 1990 සුල වැරිය ගින් රථය මවේලය. 

2004 දී ඇති ව සුනාමිමයන් පසුල ශ්රී ංකාමේ නකුණු දුේරිය මාර්ගය ඉන්දියා ආ ආරාර 

යටමත් නැලත් මගොඩනැගූ  ල මම මමම අලවථ්ාමේදී වඳශන් කරන්න කැමතියි. නකුණු 

පෂාමත් ශේ න්මත්ොට ධීලර ශා මගොවි ප්රයාමලන් 70,000 කට පමණ පිරිවකට ජීලමනෝපාය 

වශය අප  ා දුන්නා ලමේම 2018 දී අපි ශ්රී ංකාමේ විාත්ම විල් විනයා 

ශ්රලණාගාරය මාත්ර රුහුණු වි්ල විනයාමන  ා දුන්නා. 

අමප් රටලවැ මනක අත්ර අමනයෝනය වශමයෝීතත්ාලය, මෑත්කදී ශ්රී ංකා මුහුමශ දී  ගිිගත් 

යාත්රාල විා පාරිවරික ලයවනයක් සදු මනොවී නලත්ා ගැනීමට අපට උපකාන වුණා. 

මකොවිඩ් -19 ලවංගත් කාය තුෂ ඉන්දියාල ශ්රී ංකාලට මකොවිඩ් -19 ලවංගමත්මයන් 

වශනයක්  ාදීම වඳශා අත්යලය ෂර මටොන් 26 ක් ලමේම ඉන්දියාමේ ිපනලන න 

එන්නත් මාත්රා ක් 5 ක්  ා දුනනා. 

මිතුරි, 

ඉන්දියාල වැමවිටම ශ්රී ංකාමේ වංලර්රන ශවුවැකරුමලකු ල ආ ඇති  ල නැලත් ලරක් මා 

අලරාරණය කිනමට කැමතියි.   ලමේම ලශන්දුල ලතුයාමන මමම ිලාව මයෝයනා 

ක්රමමන ආඩේ ර ප්රතිාීනන්ටත් මම මමම අලව්ථාමේ සු  පත්න්නට කැමතියි. 

Thank you, නන්රි, ව්තතියි. 

 


