රට නනොසන්සන
ු ් කිරීනේ උත්සොහයන්ට හසු නනොවන නෙස ජනපති සියලු නෙනොනෙන් ඉේෙයි
රනේ වත්මන් ආරක්ෂක  තත්ත්වය පිළිඳ සහහමමක ට පත්ියය හකකි තතර තසතය සහ
ජනතොව නනොමඟ යවන පරක ොවවෙට නනොැවවි  ජන ීවියතය සොමොනය පිදෙ පවත්වොනෙන
නෙන යන නෙස ජනොධිපතිතුමො සියලු නෙනොනෙන් ඉේෙයි.
ජනොධිපති ෙරු මමතරප
ම ොෙ සිිදනස්න මකතිතුමො නමම ඉේෙම සි ක ක නළ් තෙ (12)
පස්වරුනේ ෙොේෙ ෙස්තරික්කයක නය් නේවපොෙන නොයක ත්වය, රොජය නිොොිදන් සහ ආරක්ෂක 
තංව නිනයෝජිතයන් සමඟ ෙොේෙ ෙක්කයෂිණ පොය නෙොඩනකෙිේනේ පකවති හමුවට එක්කයනවමිනි.
රනේ ජොතික  ආරක්ෂොව තහවුරු කිරීමට නෙන ිති පියවර සහ ස ස හො පරොනේවමය
නේවපොෙන නොයක යන්නෙන් සහ රොජය නිොොිදන්නෙන් ආරක්ෂක  තංවවෙට ෙකියය යුතු
සහය පිළිඳ ෙකනුවත් කිරීම නවනුනවන් පළොත් සහ ෙස්තරික්කය මේටමින් නමම හමුමේ
මොෙොව සංියාොනය ක ර තිනේ.
නකනෙනහිර පළොත් සහ
පරාොනත්වනයන් පකවකත්ියි.

මායම

පළොත්

හමුව

පසුෙිය

ෙො

ජනොධිපතිතුමොනේ

තෙ පකවති ෙොේෙ ෙස්තරික්කය සහ ක ෆතර ෙස්තරික්කය හමුවට ෙ පක්කයෂ, ියපක්කයෂ න ෙ
් යකින්
නතොරව මකති ිමතිවරු, පළොත් පොෙන නිනයෝජිතනයෝ සහ රොජය නිොොිදහු එක්කයව සිි යහ.
ආරක්ෂක  වකඩපිළිනවළ නවනුනවන් වවුන්නේ තෙහස් සහ නයෝජනො නමහිෙ ෙර්ඝ
වවනයන් ඉෙිදපත් නක ිදි.
ෙොේෙ ෙස්තරික්කය හමුව ිමතු ජනොධිපතිතුමො වකදු කරටත් නපන්වො  කන්නන් රට
තනොරක්කයෂිත ඳව නපන්මනේ උත්සහයක  නේ වන ියට ිතකේ පිිදසක්කය නිරතව සිි න ඳවයි.
එඳකියන් නමම තවස්ථොව සියලු ජනතොව තවනඳෝානයන් සහ ඳුේධිමත්ව ක ටයුතු ක ළ යුතු
තවස්ථොවක්කය ඳව ජනොධිපතිතුමො කියො සිි නය්ය.
තරස්තවොෙ සි කමනමන් ඳොහිරව සිංහෙ සහ මුස්ෙිේ ජනතොව තතර තසමඟියක්කය
නෙොඩනකඟමමට රට තුළ ක්රියොත්මක  උත්සොහය පිළිඳ ව ෙ ජනොධිපතිතුමො සියලු නෙනොනේ
තවාොනය නයොමු ක නළ්ය. රනේ ජනනක ොටස් තතර තිියය යුතු ියව්වොසය සහ තවනඳෝාය
තහවුරු ක රමින් සොමක ොමී සමොජයක්කය නෙොඩනකෙමනේ වෙකීම ඉටුකිරීමට නමන්ම තනවවය
සහ ජනතොව ියය වකේෙනේ පරක ොවවෙට හසු නනොම මෙනික  ජන ීවියතය යථොවත් පිදෙ
පවත්වොනෙන යොම පිළිඳ සමොජය ෙකනුවත් කිරීමට සියලු ආෙමික  නොයක යන්, පරොනේවමය
නේවපොෙන නිනයෝජියන් ිතුෆ රොජය නස්වක යන් සක ොඳේාව ියධිමත් වකඩපිළිනවළක ට
තවතර්ණමනේ වකෙෙත්ක ම ෙ ජනොධිපතිතුමො නපන්වො  කන්නන් ය.
තමොතයවරුන් වන වජිර තනේවර්ාන, ෙයන්ත ක රුණොතිෙක , පොර්ෙිනේන්තු මන්තරම
මහින්ෙ තමරමර, චන්ෙම මරක්කයනක ොදු, නිවොන්ත මුතුනහේි ෙම, ෙක ුණු පළොත් ආණ්ඩුක ොර
රජිත් කීර්ති නතන්නනක ෝන්, පරාොන තමොතය වොන් ියජයෙොේ ෙ සිේවො, පළොත් තමොතය
ියජයපොෙ නහේි ආරඡජ යන මහත්වරුන් ිතුෆ මහජන නිනයෝජිතනයෝ ෙ, ෙස්තරික්කය
නේක ේවරු ිතුෆ රොජය නිොොිදන් සහ ආරක්ෂක  නේක ේ නජනරොේ වොන්ත

නක ෝේනේනෙොඩ, වකඩඳෙන නපොෙිස්පති සම.ඩී. ියක්රමරත්න යන මහත්වරුන් සහ ආර තංව
පරාොනිහු නමම තවස්ථොවට එක්කයව සිි යහ.
නේ තතර ජනොධිපතිතම
ු ො ක ෆතර ෙස්තරික්කය නේක ේ ක ොර්යොෙයමය වරවණොෙොරනය් ෙ
ක ෆතර ෙස්තරික්කයක නය් නේවපොෙන නිනයෝජිතයන්, රොජය නිොොිදන් සහ ආරක්ෂොක  තංව
නිනයෝජිතයන් හමු ියය.
තමොතය රොජිත නස්නොරත්න, පොර්ෙිනේන්තු මන්තරම ක ුමොර නවේෙම, මහින්ෙ තමරමර,
ජයන්ත සමරමර යන මහත්වරුන් ිතුෆ පළොත් සහ පරොනේවමය නේවපොෙන නිනයෝජිතනයෝ
සහ ආරක්ෂක  තංව පරාොනමහු ටට ෙ එක්කයව සිි යහ.
තනුෙහ
ර ය ජනොධිපති මොාය සක ක ය

