
ජනාධිපති මෛත්රිපා සිරිසසේන ෛහතා ජපානසේ හා ඉන්දියාසේ සංචාරයක 

ජඳන් අග්රාමාතාය ිනන්ෝ    අෝ   මාතහාෝ ේ ආරාධනෝ ෙන් ජනාධිඳති මමාතත්රීඳාස රිසේෝ   න මාතහා 

2018 මාතාර්තු මාත  12 වැනි දින රිට 17 වැනි දින දක්වා ජඳානෝ ේ රාජය  චාාරෙ  නිර ෝ වයි. 

මාතාර්තු මාත  13 වැනි දින ජඳානෝ ේ අකිහිෝ   අධිරාජො බැහැදැකීමාතට නිෙමි ජනාධිඳති රිසේෝ   න 

මාතහා මාතාර්තු මාත  14 වැනි දින  මුළු  ා ච්ඡා  හා අග්රාමාතාය අෝ   මාතහා මුණගැෝ  යි. 

 ා ච්ඡාවලින් අනතුරුව ජඳන් අග්රාමාතායවරො ්රී සච ා ජනඳතිවරො ෝ වවෙෝ වන් රාජය              

රාත්රී ෝ   ජන  චග්රහෙක් ඳව්වවවෙ ඇ. නාෙ ෙන් ෝ දඳළ ්රී සච ාව හා ජඳානෙ අර  හෝ ෙ ිාව 

වර්ධනෙ කිරීමාත  හා අෝ නයොනය වයෝ ෙන් වැදග්ව වන  රුු  ිළිබබව  ා ච්ඡා කිරීමාතට නිෙමිෙ. 

ෝ  ෞඛ්ය හා මවදය ෝ   වාව වැඩිදියුු  කිරීෝ ේ වයාඳෘතිෙක් ක්රිෝවමාත  කිරීමාත  හා ෝ මාතමාත  චාාරෙ 

අරතුරදී  ්රී සච ා රජෙ හා ජඳන් අන්ර්ජාති   හෝ ෙ ිා නිෝ ෙ ජිාෙනෙ (ජයි ා) අර 

ෝ ෙන් ණෙ ිවිසුමාතක් අ්ව න් කිරීමාතටද නිෙමිෙ. 

ජඳන් විෝ ේය ෝ වෝ ළ  චවිධානෙ (ෝ ජට්ෝ ර ) විරින්  චවිධානෙ  රවෙ සබන, ජඳන් වාණිජ හා 

 ර්මාතාන් මාතණ්ඩසෙ  හ ෝ  ක්ෝ ෙ  වාණිජ හා  ර්මාතාන් මාතණ්ඩසෙ  මාත  ්ව ාර ්වවෙ දරන 

වයාඳාසේ  ස් ීමකමාත ටද ජනාධිඳති රිසේෝ   න මාතහා  හ ාගී වවෙ ඇ. ෝ මාතමාත රාජය  චාාරෙ අරතුරදී 

ජනාධිඳතිවරො ජඳානෝ ේ රිටින ්රී සාචකි  ජනාවද මුණගැමටමාතට නිෙමිෙ. 

රිෙ ජඳන්  චාාරෙට ෝ ඳරාතුව, ජනාධිඳති රිසේෝ   න මාතහා ඉන්දිොවෙ අග්රාමාතාය ්රී නෝ ර්න්ර ෝ මාත දි හා 

ප්රචය ජනාධිඳති  ේමාතෑවෙෝ වල් මාතැෝ රොන් ෙන මාතහ්වවරුන්ෝ ේ ඒ ාබේධ ආරාධනෝ ෙන්, මාතාර්තු මාත  11 

වැනි දින නව දිල්ලිෝ ේ ඳැවැ්වමකමාතට නිෙමි ජායන්ර ූරර්ෙ  චධානෝ ේ ආරේ    ාමාතාජි  රටවස 

ප්රථමාත  මුළුවට  හ ාගීමකමාත  හා 2018 මාතාර්තු මාත  10, 11 ෙන ෝ දදින තුළ ඉන්දිොෝ ේ නිස  චාාරෙ  

නිර මකමාතට නිෙමිෙ. 

රාජය නාෙ ෙන් හා ඉහළ ෝ ඳෝ ළ  නිෝ ෙ ජිෙන් ති ී ෝ දෝ දනකුට අධි  ිළසේ ක්  ෝ මාතමාත ජායන්ර 

ූරර්ෙ  චධාන  මුළුවට  හ ාගීමකමාතට නිෙමිෙ. ්රී සච ාව 2018 ෝ ඳබරවාසේ 12 වැනි දින ජායන්ර 

ූරර්ෙ  චධානෝ ේ ආරේ    ාමාතාජි ෙකු බවට ඳ්වවිෙ. 

ජායන්ර ූරර්ෙ  චධානෝ ේ ප්රධාන අරමුණ වන්ෝ න්  වි ල්ඳ බසයක්ති ූසාශ්රෙක් වයෝ ෙන් ූරර්ෙ 

බසයක්තිෙ වඩා ප්රය ී ආ ාරෝ ෙන්  ාවිෙට ගැීමාත  හ  ර් ට  නිවර්නෙ හා මාත ර 

නිවර්නෙ අර ිළහිටා තිෝ බන ූරර්ෙ  ේඳතින් ෝ ඳොෝ හො ්ව රටවස ූරර්ෙ ාක්ෂණෝ ේ සුවිෝ ය ින 

ෝ ෙදවුේ අවයයාවසට ිළිබෙේ ෝ  මකමාතයි. ෝ මාතමාත වයාඳෘතිෙ හරහා, ූරර්ෙ යක්තිෙ නිෂීඳාදනෙ  රන 

ඳසේ ර ඳේධතිවස ඳවතින අඩුඳාඩු ිළිබබව ෝ  ොො බැලීමාතට්ව ූරර්ෙ යක්තිෝ ෙන් ෝ ඳොෝ හො ්ව 

බහුරෙක් රටවල් මුහුණ ෝ දන ෝ ඳොදු ගැටලු වන රිෙලු ෝ දනාටමාත බසයක්තිෙ සබාගැීමාත, බසයක්ති 

 ාධාරණ්වවෙ  හ දරාගැීමාතට හැකි බසයක්ති විෙදමාත ෙන  රුු  ගැන වගබසා ගැීමාතට්ව 

ජායන්ර ූරර්ෙ  චධානෙ වදුරට්ව අෝ ේක්ෂා  රයි.  

ජනාවෝ ේ ූලි  බසයක්ති අවයයා ුනනර්ජනීෙ බසයක්ති ප්ර වෙන් හරහා  ුනරා ගැීමාතට හැකි 

ඳසුබිමාතක් රට තුළ    ී කිරීමාත  හා වූ ප්රතිඳ්වති ප්ර ායෙ අවෙව ෙමින් ්රී සච ා රජෙ ජායන්ර 

ූරර්ෙ  චධානෙ හා  ක්විෙ. 

 

විෝ ේය  ටයුතු අමාතායාචයෙ 

ෝ  ොළඹ 

 

2018 මාතාර්තු 09 වැනිදා  


