2018 අප්රේල මස 16 -20 වැනිදා දක්වා එක්සත් රාජධානිප්ේ පැවැත්ප්වන ප්පොදු රාජය
මණ්ඩලීය රාජය නාය ැසසවීමම සහා ා
ජනාධිපති මමත්රිපාස රිසේප්සේන මා  ා සා ගාී ප්වයි
2018 අප්රේල් ම 1 1 -20 වැනිදා දක්වා එක්1ත් රාජධානිප්ේ දී ආරම්භවී ට නියමිත ප් ොදු රාජය ්ඩලීයය
රාජය ාායයින්ගප් ැස1වවී ට ප් ොදු රාජය ්ඩලයීයය 1ා ාිකය රටවල් ම 53 හි රාජය ාායයය්ග 1
ජාාධි ති ම ත්රි ාය රිසේප්1ේා ැතිමා ා ද 1ාභාවීවී ට නියමිතව තිප්
ාර ා ාතාද ජාාධි තිමා ා 1

ප්

විප්ේශ යටයුමා අ ාතය තියක්

ැස1වවී ට එක්වී ට නියමිතය

ප්1ෞභාග්යය රජාත්ග්රවාදය 1ා 1ා ය රව්ධධාය ිරීම

1හාා එක්ව යටයුමා යරා ප් ොදු රාජය

්ඩලයය බහුවිධ රජාවිර්ග ප්ාි  ජාීන්ග 1ූහායය එයමාවිර ප් ොදු රාජය
එක්ව ප් ොදු වටිාායම් ාැවත අවධාරණය ිරීම

්ඩලය රාජය ාායයය්ග

ප් ොදුප්ේ මුහුණ ා රිටිා අභිප්යෝග් පිළිබහව 1ායච්ඡා

ිරීම 1ා විප්ශේෂප්ය්ග තරුණ ප්යොට1ව ඇමාළුව 1ෑ පුරවැරිප්යකු ප්වනුප්ව්ග වලා යා ත් අාාග්තයක්
නි්ධ ාණය ිරීම

යා යරුණු පිළිබහව 1යයා බැප්යා අව1වථාවක් ප්ය1 ප්

රාජය ාායය ැස1වවීම්

ාැඳි්ගවිය ාැිරය
"ප් ොදු අාාග්තයක් උප්ද1ා" යා ප්ත් ාප්ව්ග ය්ගලාප්ේ
්ඩලයප්ේ ශක්ීන්ග මාළි්ග ප්ග්ොලාැඟී

ැවැත්ප්වා ප්

ැස1වවී

ප් ොදු රාජය

1හාා 1ංවිධාාය ප්ග්ෝීයය අභිප්යෝග්ය්ගට රතිාාර දක්වා

බවට 1ාතියප්වමි්ග වලාත් 1 ෘේධි ත් ආරක්ෂිත තිර1ාර 1ා 1ාධාරණ අාාග්තයක් තරුණ ප්යොට1ව
ඇමාළු ප් ොදු රාජය ්ඩලයයට අයත් රියලු පුරවැරිය්ගට උරු යරදී ප්යප්රහි අවධාාය ප්යොමු යරින
රියලු 1ා ාිකය රටවල් ම මුහුණ ා රිටිා ප් ොදු අභිප්යෝග්ය්ග වා දු්ධවය ප්ග්ෝීයය ප්වප්ෙහ යටයුමා 1ා
ආප්යෝජා ග්යාඒම් ප්ේශසී ා ආරක්ෂාවට

වතිා ත්ධජා

කුලා ප් ්ග

පීලාවට

ත් රාජයය්ගට

යායගුණිය වි ්ධයා1වලි්ග රිදුව ඇති බය ෑම් රජාත්ග්රවාදප්ේ ප් ොදු වටිාායම් 1හාා වා ත්ධජා
යා ායාය ාා ප් ොදුරාජය ්ඩලය රඥප්තතිප්ේ 1හා්ග ආයාරයට අ්ගත්ධග්තවී යාාියය ාුනාාග්නිමි්ග
රාජය ාායයය්ග විරි්ග වලා තිර1ාර 1ාධාරණ ආරක්ෂිත 1ා 1 ෘේධි ත් අාාග්තයක් ප් ොදු රාජය
්ඩලයයට අයත් 1ා ාිකයින්ගට උදායරදී

ප්වනුප්ව්ග ග්තයුමා ක්රියා ා්ධග් පිළිබහව අවධාාය ප්යොමු

යරනු යබති
ජාාධි ති ම ත්රි ාය රිසේප්1ේා

ාතා ප් ොදු රාජය

්ඩලය රාජය ාායය ැස1වවී ට 1ාභාිවවී

1ංවිධාාය ප්වනුප්ව්ග ශ්රී යංයාප්ේ යැ වී යළි අවධාරණය ප්යප්රා අතර 1ංවිධාාය 1
1වවාධීා 1ා ාිකය රාජයය්ග 1

ද

වත්ාා 1ාප්යෝවීතාව පුළුල් ම ිරීම ට ඉවාල් ම ප්වින

ජාාධි තිවරයා විරි්ග රිදුිරීම ට නියමිත යා්ධයය්ග අතර 19 වැනිදා රාජය ාායයය්ගප්
1ාභාිවවී

ද අප්ාක්

ැස1වවී ට

18 වැනිදා " තිර1ාර 1ංව්ධධා ඉයක්ය උප්ද1ා ක්රියාිරීම : වයා ාර 1 ාජය 1ා රජය්ග

අනුග්ත ිරීම

යා ප්ත් ාව යටප්ත්

ප්ේශයයා ප්ය1 1ාභාිවවී
ප් ොදු රාජය

ැවැත්ප්වා ප් ොදු රාජය

්ඩලය වයා ාසේය 1ං1දයට රධාා

ාා 20 වැනිදා රාජය ාායයය්ගප් විප්ේය ියාය ප්ේ

්ඩලය ප්වප්ෙහ වාරි අත් ත් යරග්ැීම

1හාා දකුණු ආරියානු යයා ප්ේ ප්වප්ෙහ 1ා

ආප්යෝජා ප්ක්්ගද්ර1වථාායක් ප්ය1 ශ්රී යංයාව 1වථාාග්ත ප්වමි්ග ප් ොදු රාජය ්ඩලය වයා ාසේය 1ං1දය
1හාා රධාා වශප්ය්ග සුළු ාා ධය සේ ාණ ආප්යෝජයය්ග 50 ප්දප්ාකුට වැඩි පිසේ1ක් 1ාභාිව වී ට
නියමිත ය උ11ව ජීවා තත්ත්වය්ග ප්යොව පුරා රව්ධධාය ිරීමප්ම් යිය

ක් ප්ය1 නිදා1ව ාා රියල් මය

අ්ගත්ධග්ත ප්වප්ෙහ ක්ර යක් 1හාා බයවත් ක්රියාදා යක් වයා ාර 1ං1දය විරි්ග 1ය1විරීම ට අප්්තක්ෂා
යරනු යැප්
ප් ොදු රාජය ්ඩලයප්ේ ීමය රඥප්තති ූහයාරම්භය මාෙ ශ්රී යංයාව විජයාහී ර රාජයයක් බවට ත්වනු ඇති
අතර අප්ාකුත් 1ා ාිකය රටවල් ම 1
ආ්ධථියයක්

වත්වා ග්ැීම

1ං1ක්ත 1මුද්රීය උ ාය ා්ධග් 1ය1ව ිරීමප් හි නියැප්යමි්ග ීමය

ප්වනුප්ව්ග ක්රියා යරනු යබින ඉාත යා්ධයභා්ධය ප්වනුප්ව්ග ූහලියත්වය

ප්ග්ා යටයුමා යෙ ාැිර රධාා අංශයක් වශප්ය්ග ශ්රී යංයාව යප්ලොයාා යළි රතිෂවාා ාය ිරීමප්ම්
වැලපිළිප්වය ප්යප්රහි රිය අභිරුචිය ප් ්ගනුම් යර ඇත
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