
මාධ්ය නිවේදනය  

ජයාධිපති නමමත්රිපාස නරිසේේ  ය නමාගාේඉ නානාය නනාජය න චාාන  

ඉරළන ජනළධිපති ශවන් රවුශළනි මශතළගේ ඇරයුගමන් ජනළධිපති මමත්රිපළ රිසේගව න මශතළ 18 ම මෆ  

මව  1 වශ  3 යන දිනල ඉරළනගේ රළජය වචාළරය  නිරත ියය  ජනළධිපතිලුනන් ගපපෂගේ 

ප්රධාළන්වලගයන් යු්ව ගපරග  නිගය ිතත ිරසේවහ තතර ගහශහරළන් නුලර වපළාළ්  මළිගයගේී  පෆලෆති නි 

් ියපළර්හිය  වළ ච්ඡළප,  ජනපති රිසේගව න මශතළ වශ එරහ උ්වතරීතර නළය  තයගතොල්ළ තිග 

ඛගමගන  තතර පෆලෆති ශමුලක්ප ගමම රළජය වචාළරයහ ඇුළෂ්ව ියය   

- නීතිියගර ධී ම්වද්රලය ජළලළරමහ එගරිවල  හයුුළ ිරරීම; 

- රිනමළල ශළ රූපලළිවනිය; 

- ප්රමිතති රයය, මිතනුම් ියපයළල, ඉරළනගේ ප්රමිතති වශ  ළර්මිත  පර්ගේය යයතනය ශළ ්රී ච ළ 

ප්රමිතති යයතනය තතර ුහුණු  පෆලෆ්වීම; 

- වචවහ ෘති , ියපයළ්වම  ශළ තළක්   වශගය ගිතළල; වශ 

- ගවෞඛයය, මලපය ියපයළල, ඖධා ශළ මලපය උප රය 

යන ක්ග ත්රල වශගය ගිතළල ිරිබාවල ්රී ච ළල ශළ ඉරළනය තතර තලගා ධාතළ ගිියම්ම් පශ හ 58   

ත්වවන් තෆබීමප ගමම වචාළරය තතරුළරී  රිදු ියය  

තගනයොනය ලගයන් ලෆපය්වලන රියලු  ුනු  වම්ාන්ධාගයන් ජනළධිපතිලුනන් ගපපෂ තතර පෆලති 

වළ ච්ඡළ ශළ තයගතොල්ළ තිග ඛගමගන  වමඟ පෆලති ශමුල, ල්වමන් ග් පළන ශළ රළජය තළන්ත්රි  

වාවතළ ඉක්මලමිතන් ුහරළය ඉතිශළවය ශළ වචවහ ෘතිය පක්ලළ දිල යන ගපරහ තතර ුහ් ය වාවතළ මඟින් 

තලදුරහ්ව වියම්ව ියය  ්රී ච ළල ශළ ඉරළනය තතර ගලගෂව වාවතළ ග ගරිව තලධාළනය ගයොමු රමිතන්, 

යර්ථි  වශගය ගිතළල ිරිබාව ඒ ළා් ධා ග ොමිතවගම්  1 ලෆනි වෆරිලළරය ගමම ලවගර් තගය වහුළ මව 

පෆලෆ්වීගම් ඇති ලෆපය්ව ම ිරිබාවල ජනළධිපති රිසේගව න මශතළ ශළ ජනළධිපති රවුශළනි මශතළ 

එ ඟ්වලය පෂ  ෂශ  වචාළර ,  ෘෂි ළර්මිත , ධීලර ශළ ජජීී ලයළ, ිරසේ නිහපළපන ලෆනි ක්ග ත්රලප 

ඇුළළුල ගලගෂව, යර්ථි  ශළ ලයළපළසේ  වශගය ගිතළල්ව, ප්රලළශන වශ යිතත පශම් ම් වම්ාන්ධාතළ 

යන ක්ග ත්රල ග ගරන යගය ජන්ව ලාළ යශප්ව තන්පමිතන්  ෂමනළ රයය ිරරීම වවශළ යර්ථි  

වශගය ගිතළල ිරිබාව ඒ ළා් ධා ග ොමිතවම පෆලෆ්වීම ඉලශල් ලන ාල ශඳුනළ යෆනි    

ියග්   හයුුළ තමළතය තික් මළරපන, ගවෞඛය, ගප ය ශළ ග් ශීය මලපය තමළතය රළිතත ගව නළර්වන, 

නයර වෆම්ම් ශළ ජ වම්පළපන තමළතය රළවුසහ ශීමම්,  ර්මළන්ත ශළ ලළ ජ  හයුුළ තමළතය සේළ්  

ාදියුී න්, උවවහ තධායළපන ශළ වචවහ ෘති   හයුුළ තමළතය ියජයපළව රළජපක් වශ පළර්ිගගම්න්ුළ       

මන්ත්රී ගක්   ළපර් මවහතළන් යන මශ්වලුන ජනළධිපති මමත්රීපළ රිසේගව න මශතළ වමඟ ගමම           

රළජය වචාළරයහ එක් ූහශ   

 

ියග්   හයුුළ තමළතයළචය 
ග ොෂඹ 
 

18 ම මෆ   6 ලෆනිපළ 


