
ලුම්බිණි ප්රධාන  ැලැලැම  ්රියාතනමක ක රීමට ස ැ යාත න   ට ස රී ැාකන  ප්රතිඥාන න ි 

ජනාධිපති මෛත්රිපාස රිසේනප න ෛා ා ප්තැ ්බර් 0  ව න් ඉ ු ද න න රිද නින න නාපාස 

ද්විපා 0ශ්වික පංචාරද  ඉෛානට පත් කන  ද. ඓතිාාරික ලුබරබිණි පුිබිෛ පංරක්ෂණද කිරීෛ පා 

එහි ප්මිනණන නාිනාක දනානේ පාසුකබර න්ඩින යුණු කිරීෛ අරමුණු කරගත් ලුබරබිණි ප්රධාාන 

ප්ස්ප්ෛ ක්රිදාත්ෛක කිරීෛ පාාා පාද මටෛට රී සංකාන දාිානබර ්න නෛෛ පංචාරද අ රරදරමට   

ෛා ා ප්රකාශදට පත් කන  ද. ව 8  අනග ප්රද 0 -08 දන නින න රද  ප්න්ති රිවුන් ඉ 

බිබරප්නටක් පමුළුනට පාභාගීවීෛ පාාා ජනාධිපතිනරදා නාපාසනේ පංචාරද කර තිබිණි. 

ජනාධිපතිනරදා නබර ්න ප්රකාශ කන   ව 8  ප්තැ ්බර් 0  8 න් ඉ නපනසුරාිා න න නාපාස 

ජනාධිපති ඉ බිියා නද්වි භාිාසේ ෛාත්මිද පෛග ප්න්ති ද්විපා 0ශ්වික පාකඡා ා අ රරදරමටද. ුා 

අනරද දන නාපාස ජනපති  ඉස  ඉනනප වූ ශී ල්  ඉනප් හිමට ජනාධිපති රිසේනප න ෛා ා නනනුනනා 

 ඉස රාත්රී නභ ජන පංරාදක් පනත්නනු ස්බිණි. එන න දිසපන ජනාධිපතිනරදා පා  ඉනද ිත  

පිසේප රිද්ධාා 0ථ කුෛානර ත්පත්තිද රිදුවූ ලුබරබිණි පුිබිෛ නන  පංචාරදක  ඉද්ළිණි. 5 ,     කට 

අධික රී සාංකික ්්තිෛරදා පිසේපක් නා 0කවකන ලුබරබිණි පුිබිෛ න්ාපුිා ග ඉති.  

පසුගිද නපර කිහිපද තිප්නප  නිරට අ ර ප්න්ති පබර්ාධා ා නාදක නිප  රිද රැප්වීනබරමට 

 ෘතැතිනදා යුරදන පෛානස චනද ක ා. නාපාසනේ ප්්ස මිරදරකු වීෛ පබර්ාධානදා පා රට 

විනාශදට පත් ක  ව 85 භූමිකබරපානනා පසු දුා පාද, විනශ ෂනදාෛ කත්ෛණ්ඩු නුනර 

ආනාද් කුටී 0 විාාරද ාා රාන   ෛචිාද්රනාත් නිනනොස පිළිපකර කිරීනබර ප්රදත්නනසට ස්ා දුා 

පාද පබර්ාධානදා නාපාස ජනපති ඉද රී  සංකානට රිද කෘ ා ාන ප  ක ාද. නිරට අ ර 

පංචාරද කරන පංචාරකදා ාා කසාපදට පිටතිා ප්මිනණන පංචාරකදා පංඛ්යාන න 0ධානද 

කිරීෛ පාාා මුසපිරීෛක් නශනදා ‘න්ෞද්ධා පංචාරක ප්රනද්ශදක්’ ප්රන 0ධානද කිරීනබර ා්කිදානි 

නාදක නිප නේ පාකඡා ානට ්ඳුා විද.  

රිවුන් ඉ බිබරප්නටක් පමුළුන පා 0ථකන ප්න්ත්වීෛ පබර්ාධානදා නාපාස රජදට සු්ප්රදබර 

පිසේන්මූ ජනාධිපති රිසේනප න ෛා ා බිබරප්නටක් පංවිධාානනේ නන පභාපතිනරදා නශනදා 

කත්ෛණ්ඩු ප්රකාශනද ක්රිදාත්ෛක කිරීෛ පාාා නාපාසනේ පානද ගද ුල්සා රිටිනේද.  

නාපාස අගෛ්ති නක්.පී. ෂ 0ෛා ඔලි ෛා ා පෛඟ ප්න්ති ාමුනේමට නිරට අ ර ආ 0ථික ප්ා ා 

ශක්තිෛත් කිරීනබර න්ිගත්කෛ ජනාධිපති රිසේනප න ෛා ා අනධාාරණද ක  අ ර, පාකඡා ානට 

්ඳුා වූ ක දණු ුන සේදට නගනදසෛ පාාා රී සංකා-නාපාස  කා්ද්ධා නකොමිපෛ නුදුන 0මටෛ 

ප්න්ත්නනන ්න නාපාස අරාෛා යනරදා ප්නීයද.  

නාපාසනේ ක්රනෛ පාිකක ාා පෛාජ-ආ 0ථික ප 0නේෂණ ආද නද විරිා පංවිධාානද කරන සි 

‘නනන ා, පංචාරක ාා ආනද ජන පංනාිද’ක් අනග ප්රද 08 න් ඉ න න ජනාධිපති රිසේනප න ෛා ා 

විරිා විනෘ  කරන සමට. එෛ ාමුන ඇෛතූ විනද්ශ කටයුරද රාජය අෛා ය නපා  නප නානාදක 

ෛා ා, ුන කිරීබර, අධායාපන, න ොරරද ද  ාක්ෂණ, නපෞඛ්ය පාසුකබර, ඇඟලුබර පා නා ටල් න් ඉ 

ක්නෂ ත්රනස  ඉයුරද රී සාංකික පෛාගබරනසට නාපාසනේ ආනද ජනද කිරීෛට පාසුකබර පපදන 

නසප ුල්සා රිටිනේද.  



නෛෛ පංචාරද අ රරදරමට නිරට අ ර අනන් ධා ා ගිවිසුබර නිකකට අත්පා  ්බිණි. ුා 

ප මුන්ාන නාපාස විනද්ශ කටයුරද ආද නද පා ්ණ්ඩාරනාදක රාජය  ාාත්රික පුණුණු 

ආද නද අ ර අනන් ධා ා ගිවිසුෛක් නන අ ර නින්ාන නදොවුා පංන 0ධානද පාාා 

වූ පානද ගී ාන පිළි්ා ගිවිසුෛක් නේ.  

ජනාධිපති මෛත්රිපාස රිසේනප න ෛා ා කත්ෛණ්ඩු නුනර පිහිටි පා 0ක් පංවිධාානනේ ෛානල්කබර 

කා 0දාසදටි ගිද අ ර එහිමට පා 0ක් ෛානල්කබර අබරජාඩ් ණුනප ා බී. රිදාල් ෛා ා පා 

ෛානල්කබර කා 0දාසනේ අධායක්ෂන දා විරිා   ෛා ා පිළිගනු ස්බිණි. පා 0ක් ෛානල්කබර 

කා 0දාසදට ප්මිණි රිද ප මු අනප්ථාන ප ඉටුාා කිරීෛ පාාා ජනාධිපතිනරදා එහි ප්සදක්ි 

නර පණද කන  ද. පා 0ක් ෛානල්කබර කා 0දාසනේ  ඉසධාාරීා ඇෛතූ ජනාධිපති රිසේනප න ෛා ා 

පංවිධාානනේ මුල් පාෛාිතකදකු නසප රී සංකාන පා 0ක් ක්රිදාිාෛදට ි්ඩි නසප පාද ික්නන 

්නත්,  ෛා ෛානල්කබර කා 0දාසදට ප්මිණීනබර අරමුණ ෛානල්කබරනරදා පා කා 0ද ෛණ්ඩසද 

විරිා ුටු කරනු ස්න න්ිගත් කා 0දභාරද න සේෛත් කිරීෛ ්නත් ප්රකාශ කන  ද.  

ආනාද් කුටී 0 විාාරදටි ගිද ජනාධිපතිනරදා ාට එෛ විාාරද පා රාන   ෛචිාද්රනාත් නිනනොස 

පිළිපකර කිරීනබර කටයුරදනස ප්රගතිද පිළි්ාන ක දණු ික්නන සමට. ජනාධිපති රිසේනප න ෛා ා පා 

 ඉනද ිත  පිසේප කත්ෛණ්ඩු නුනර පිහිටි පශුපතිනාත් නිනනොසටි නගොප් ආශී 0නාි ස්ාගත්ා.  

 

විනද්ශ කටයුරද අෛා යාංශද 
නකො ඹ 
 
ව 8  ප්තැ ්බර් 0  0 න් ඉිා   


