
මාධ්ය නිවේදනයය 

 
ජයාධිපති නමමත්රිපා නරිසේේථ ය නමා ා නපාස්ථානාය නථාරාරය නිවමා නයර  

 
ඳාකිස්ථාන ජනාධිඳති භම්නන් හුසසේන් භහතාසේ ඇරයුසභන් 78 වැනි ඳාකිස්ථාන දින සැභරුසම් ප්රධාන 
විසේශ ආරාධිත අමුත්තා වශසෙන් සහබාගී වීභ සහා ජනාධිඳති මභත්රිඳාස රිසේසසේන භහතා 18 8 භාතු  
11 රිට 14 වැනි දින දක්වා ඳාකිස්ථානසේ සතදින නිස සංචාරෙක නිරත විෙ. 
 
ඳාකිස්ථානෙට සැඳත් ජනාධිඳති මභත්රිඳාස රිසේසසේන භහතා ආචාර සවඩි මුර විරි එකක් සහ ඳාකිස්ථාන 
ගුවන් හමුදාසේ සම්භාන ආචාර භධයසේ භාතු  11 වැනි දින සස්සාභාඵාේ නුවර නතු ාාන් ගුවන්  
කවුසතුදී එරට ජනාධිඳති භම්නන් හුසසේන් භහතා විරින් පිළිගනු සැබිණි.  
 
භාතු  13 වැනි දින ඳැවැති ඳාකිස්ථාන දින සැභරුභට ජනාධිඳති රිසේසසේන භහතා සහබාගී ව අතර ත්රිවිධ 
හමුදා ආචාර සඳළඳාළිෙකින්, සංස්කෘතික සංදතුශනෙකින් සහ ගුවන්ොනා සංදතුශනෙකින් සභන්විත 
ජාතික දින හමුදා සඳළඳාළිෙ නිරීක්ෂණෙ කසළේෙ.  
 
එදින සවස් වරුසේ ඳාකිස්ථාන අග්රාභාතය ෂාිඩ්  ාාකන් අ්බඵාරි භහතා හමුව ජනාධිඳති මභත්රිඳාස 
රිසේසසේන භහතා විවිධ ක්සෂේත්රවිනන් සදරට අතර සඵතා සවිභත් කිරීසම් භං සහ විධි්රභ සම්ඵන්ධසෙන් 
සාකච්ඡා කසළේෙ. 1818 වන විට සදරට අතර සවසළාභ ඇසභසේකානු ස ොසතු බිිනෙන   ක් දක්වා 
වැඩිකිරීසම් සසක්කෙ පිළිඵවද සාකච්ඡාවට ඵඳුන් සකසේණි. ේවිඳාතුශ්වික සාකච්ඡාවිනන් අන රුව,      
ශ්රී සංකාව හා ඳාකිස්ථානෙ අතර අවසඵතධතා ගිවිසුම්  නක් අත්සන් තැබීසම් අවස්ථාව ජනාධිඳති 
මභත්රිඳාස රිසේසසේන භහතාසේ නිරීක්ෂණෙට සක් විෙ. එභ අවසඵතධතා ගිවිසුම් වසේ: ශ්රී සංකාසේ 
ඵණ් ාරනාෙක ජාතයන්තර රාජයතාන්ත්රික හුහු ආ ආෙතනෙ හා ඳාකිස්ථාන විසේශ සසේවා අධයාඳන 

ආෙතනෙ අතර වන අවසඵතධතා ගිවිසුභ;  ශ්රී සංකා සංවතුධන ඳසේඳාසන ආෙතනෙ හා ඳාකිස්ථාන රාජය 
ප්රතිඳත්ති පිළිඵ ජාතික විදයාසෙ අතර වන අවසඵතධතා ගිවිසුභ; සහ  ශ්රී සංකාව හා ඳාකිස්ථානෙ අතර 
තාරුණය සංවතුධනෙ පිළිඵ අවසඵතධතා ගිවිසුභයි. ජනාධිඳති මභත්රිඳාස රිසේසසේන භහතා සවනුසවන් 
ඳාකිස්ථාන අග්රාභාතයවරො රා්රී සබතජන සංග්රහෙක්ද ඳැවැත්වීෙ.  
 
සභභ සංචාරෙ අතර රදී ජනාධිඳති රිසේසසේන භහතා ඳාකිස්ථාන ශ්රී සංකා සවසළ හා ආසෙතජන ත්ත්රත්ව 
සංගභෙ ආරම්බ කළ වැ සටහනක් ෙටසත් ඳාකිස්ථානසේ දෘශයාඵාධිත හුේගසෙන් සහා අක්  
කනීනිකා ඳසේතයාගෙක්ද කසළේෙ. 
 
ජනාධිඳති මභත්රිඳාස රිසේසසේන භහතා සස්සාභාඵාේ නුවර රාජයතාන්ත්රික ඳසේරසේ පිිඩටා ඇති 
ජාතයන්තර සඵෞේධ භධයස්ථානෙ ෙළි විවෘත කිරීසම් අවස්ථාවටද සහබාගී විෙ. ආගත්ක වතාවත්විනන් 
අන රුව, අලුත්වැඩිො කරන සද සඵෞේධ භධයස්ථානෙ විවෘත කරත්න් ජනාධිඳතිවරො සභරු පසකෙක් 
නිරාවරණෙ කසළේෙ. ශ්රී සංකාසේ රිට වැ භ කළ භහා සංතරත්නෙ සහ සඵෞේධ රටවල්වස 
නිසෙතජිතසෙත රැසක් සම් අවස්ථාවට සහබාගී වහ.  
 
භාතු  14 වැනි ශනිදා ඳාකිස්ථාන ජනාධිඳති භම්නන් හුසසේන් භහතා හමුව ජනාධිඳති රිසේසසේන භහතා  
ේවිඳාතුශ්වික සාකච්ඡා ඳැවැත්වීෙ.  
 
විසේශ කටයු  රාජය අභාතය වසන්ත සසේනානාෙක භහතා, ඳාතුිනසම්න්  භන්්රීවරු කිිඩඳ සදසනක් සහ 
සජයෂ්න නිසධාරීහු ජනාධිඳති මභත්රිඳාස රිසේසසේන භහතා සභග සම් සංචාරෙට එක් වහ.  
 
 
විේේ නයටයුතු නඅමා යාාය 

ේයොළඹ 

 
2018 නමාර්තු න25 නලැිවනා න 

 


