
සිංගප්පරු අග්රාභාය ී  සෙඹ්  ූන් ්  භවාේ  ්රී රිං ා ල ර ිංරායඹ (2018 ජනාරි 
22-24) ල මිත්ේ  ්රී රිං ා රජාා් ්රි  භාජා ජ ජනයජඹ ව සිංගප්පරු ජනයජඹ 

විස්  ල කුත්  යන රද ඒ ාඵද්ධ ල ෙේදනඹ 
 

ශ්රි රිං ා රජාා් ්රි  භාජා ජ ජනයජෙජ ජනාපතඳ ම තභ්රිඳාර සරිෙ න භවාේ  

ආයාධනඹ ඳරිදි සිංගප්පරු ජනයජෙජ අග්රාභාය ී  සෙඹ්  ූන් ්  භවා  2018 ජනාරි භ 

22 ැල දා සට 24 ැල දා දක්ා ්රී රිං ා රජාා් ්රි  භාජා ජ ජනයජෙජ ල ර ිංරායඹ  

ල ය විඹ.  

2018 ජනාරි 23 ැල දා ඳැ ම ල ර වමුෙේ ජ ්රී රිං ා ව සිංගප්පරු අය ද්විඳාශ්ලිවි  

ඵා ලක් මභත් කිරීභ පිළිඵ ා ච්ඡා ඳැැත්ව ජනාපතඳ ම සරිෙ න භවා ව 

අග්රාභාය ී  භවා  ැදගත්  රාපීඹ ව අ් ශ්ජා ම  රතා ්බඵ් ධෙඹ්  අදවි 

හුභාරු  යගත්ව. මීඳ ඓ මවාස  ව ිංි ෘ ම  ඵාද ඇතුශත්  ෙදයට අය ඇ ම 

උණුසු්බ මිත්රත්ඹ ැරකි්ලරට ගත් ඔවුහු ාාත් ලක් මභත් පුද්ගරා් ය ඵා 

ෙගොානගාගැනීභ දිරිභත්  ශව. ාක්ණි  වා ෘත් මඹ අධයාඳන පුහුණු ව යාජය අිංලෙජ 

ලක්නුා ෙගොානැිංවීභ ඹන ක්ෙ ත්රර වෙඹ ිතා ශ්ධනඹ  යගැනීේබ භාශ්ගද ඔවු් ේ  

ා ච්ඡාට ඵඳු්  විඹ. ආසඹා්  ිංවිධානඹ ව ආසඹා්   රාපීඹ ිංදඹ භග සඹ අ් ශ් 

ක්රිඹා ාරීත්ඹ ශ්ධනඹ  යග් නා ෙර අග්රාභාය ී  භවා ්රී රිං ා දිරිගැ් වීඹ.  

ෙභභ වමුේ  අනතුරු  ජනාපතඳ ම සරිෙ න ව අග්රාභාය ී  ඹන භවත්රු   ්රී රිං ා 

ව සිංගප්පරු ඹන ෙදයටටභ අෙනයොනය ලෙඹ්  ර මරාබ ිමමින  ෙදයටටභ 

අශ්ථ්බඳ් න ගකී්බ ඳැෙයන  විිතීශ්ත වා ඉදිරි දැක්භකි්  යුත් ල දවි ෙෙශ 

ිතවිසුභක් න ්රී රිං ා සිංගප්පරු ල දවි ෙෙශ ිතවිසුභට අත්්  ැමභ ල රීක්තඹ 

 ශව. ෙෙශ ව ආෙඹ ජන වෙඹ ිතා ශ්ධනඹ කිරීේබ ැදගත් භ අධායතඹ  ශ 

නාඹ  ෙදඳශ  ෙභභ ල දවි ෙෙශ ිතවිසුභත්  යාඳාරි ඹ්  අය ෙ ෙයන ිංාදෙජ 

දියුණුත් ල ා ද්විඳාශ්ලිවි  ආශ්ථි  ඵා දුයටත් යන ඵට සඹ විලිාඹ ඳශ 

 ශව. 

ෙෙශාභ ව ආෙඹ ජන රශ්ධනඹ කිරීභ භිතනුත්  රධාන ිංශ්ධන අිංලර දැනට ඳ මන 

වෙඹ ගඹ පුළු්ලකිරීභ භිතනුත් ්රී රිං ාට ව සිංගප්පරුට සඹ වෙඹ ිතා ශ්ධනඹ 

 යග වැක්ෙක් ෙ ෙ ද ඹ් න ගැන අග්රාභාය යල ්ල වික්රභසිංව ව අග්රාභාය ී  ඹන 

භවත්රු පරදායී ා ච්ඡාර ල ය වව. 2018 ජූලි භාෙජ ඳැැත්ෙන සිංගප්පරු 

අ් ශ්ජා ම  ජර  මඹ  ජගත් නගය මුළු ව සිංගප්පරු ‘ක්ී ් එ් යිෙය ’ මුළු 

අභා රධාන ෙද්ලනඹ ඳැැත්වීභට අග්රාභාය ී  භවා විස්  අග්රාභාය යල ්ල වික්රභසිංව 

භවාට  යන රද ඇයයුභ ඒ භවා පිළිගත්ෙත්ඹ. 

ෙභභ ල ර ිංරායඹ අයතුය ජ භාටත් භ ල ෙඹ ජි පිරිටත් දක්න රද උණුසු්බ ව 

යාගශීී  ආග් තු  ත් ාය ෙනුේ  ජනාපතඳ ම සරිෙ න භවාට සඹ ිත මඹ පිරිනැම 

අග්රාභාය ී  භවා සිංගප්පරුෙේ යාජය ිංරායඹ  ල ඹැෙශන ෙර ඒ භවාට ඇයයු්බ 

 ෙශ ඹ. 

 
2018 ජනාරි 23 ැල දා 
ෙ ොශම 


