
ශ්රී  ලංකා   ලං- ලංත යිකන්ත ලංද්විප ර්ශ්වි  ලංදද්ශප කන ලංඋපදද්ශන ලංක්රිරයාද ම ේද  ලං

සිව්වැනි ලංරැස්වීේ 

2018 ලංදපබරව රි ලං27 ලං– ලං28 

ශ්රී  ලංකා   ලං- ලංත යිකන්ත ලංද්විප ර්ශ්වි  ලංදද්ශප කන ලංඋපදද්ශන ලංක්රිරයාද ම ේද  ලංසිව්වැනි ලංරැස්වීේ ලං

2018 ලංදපබරව රි ලං27 ලං– ලං28 ලංයාදන ලංදිනවකදී ලංදෙඋෂ්ඨ න ලංනිකධ රී ලංේට්ටදේන් ලංද ොළඹදී ලංපැවැත්විණි. 

දේේ ලංරැස්වීේට ලංසහභ ගී ලංවූ ලංශ්රී  ලංකා   ලංනිදයාදිතත ලංපිරිදසහි ලංන යාද ත්වයාද ලංවිදද්ශ ලං ටයුතු ලං

අේ තඋ ාශද  ලං ද  ් ලං ප්රිස ද් ලං   රියාදවස් ලං ේහත  ලං විසින් ලං මරනු ලං කැබූ ලං අතර, ලං ත යිකන්ත ලං

විදද්ශ ලං  ටයුතු ලං අේ තඋ ාශද  ලං ස්ථිර ලං ද  ් ලං බුස යාද  ලං ේදතලින් ලං ේහත්මියාද ලං විසින් ලං ත යි ලං

නිදයාදිතත ලංපිරිදසහි ලංන යාද ත්වයාද ලංමරන ලංකදී. 

ද්විප ර්ශ්වි  ලංදද්ශප කන ලංහ  ලංආර්ථි  ලංසහදයාදිගිත ව ලංතවදුරටත් ලංශක්තිේත් ලංකිරීේට ලංහ  ලං

වැඩිදියුණු ලං කිරීේට ලං  ැපදවන ලං බවට ලං ශ්රී  ලං කා  ව ලං හ  ලං ත යිකන්තයාද ලං දේහිදී ලං යාදළි ලං ප්රිතිා   ලං

දුන්දන්යාද. 

දමරට ලං අදනඋොනඋ ලං වශදයාදන් ලං සහදයාදිගයාද ලං මක්වන ලං ක්දෂ්ඨ ත්රිවක ලං ුළුල  ලං පර සයාද ට ලං අයාදත් ලං

 රුණු ලංදේන්ේ ලං ෘෂි ර්ේ න්තයාද, ලංධීවර ලං ර්ේ න්තයාද, ලංවිමඋ ව ලංහ  ලංත ක්ය යාද, ලංදවදළඳ ේ ලං

හ  ලං ආදයාදිෙනයාද, ලං සාස් ෘතියාද ලං හ  ලං සාච ර  ලං  ර්ේ න්තයාද ලං යාදන දී ලං ක්දෂ්ඨ ත්රිවක ලං මැනට ලං

ක්රිරයාද ත්ේ  ලංදවමින් ලංපවතින ලංවැටසටහන්ම ලංදේහිදී ලංසේ දකිචනයාදට ලංහ  ලංස  ච්ඡ වට ලංබඳුන් ලං

වියාද. 

ත යිකන්ත ලං ර ෙකීයාද ලං වැසි ලං වැස්සවීද් ලංත ක්ය යාද ලංශ්රී  ලං කා  දව් ලංභ විතයාදට ලංගැනීේට ලංඇති ලං

හැකියාද ව ලං පිළිබඳවත්, ලං ශ්රී  ලං කා  ව ලං හ  ලං ත යිකන්තයාද ලං අතර ලං ත ක්ය යාද ලං හ  ලං ආර්ථි  ලං

සහදයාදිගිත ව ලං පිළිබඳ ලං සිව්වැනි ලං ඒ  බද්ධ ලං ද ොමිසේ ලං හ  ලං තුන්වැනි ලං ඒ  බද්ධ ලං

 ෘෂි  ර්මි  ලංක්රිරයාද   රී ලං  ණ්ට යාදේ ලං ැඳවීේ ලං පිළිබඳවත් ලං දේහිදී ලං විදශ්යදයාදන් ලං ස  ච්ඡ  ලං

ද රිණි. 

දපොදු ලංවුවේන වන් ලංහ  ලං ලංඅදනඋොනඋ ලංවශදයාදන් ලංවැමගත්වන ලං රුණු ලංප්රිගේනදයාදහික  ලං ක ීයයාද ලං

හ  ලං බහුප ර්ශ්වීයාද ලං ටයුතුවකදී ලං ඉදිරියාදටත් ලං එක්ව ලං ටයුතු ලංකිරීද් ලං වැමගත් ේ ලං පිළිබඳව ලං

දමප ර්ශ්වයාද ලංඅවධ ර යාද ලං දේයාද. 

2018 ලං දපබරව රි ලං 28 ලං වැනි ලං දින ලංඋමෑසන ලංත යිකන්ත ලංවිදද්ශ ලං ටයුතු ලංඅේ තඋ ාශද  ලංස්ථිර ලං

ද  ් ලං බුස යාද  ලං ේදතලින් ලං ේහත්මියාද ලං විදද්ශ ලං අේ තඋ ලං තිකක් ලං ේ රපන ලං ේහත ම ලං බැහැ ලං

දුටුව යාද. ලං 

2012 ලංේැයි ලංේස ලං30 ලංවැනි ලංදින ලංත යිකන්තද  ලංවිදද්ශ ලං ටයුතු ලංඅේ තඋ ාශයාද ලංහ  ලංශ්රී  ලංකා  දව් ලං

විදද්ශ ලං  ටයුතු ලං අේ තඋ ාශයාද ලං අතර ලං අත්සන් ලං තබන ලං කම ලං අවදබිධත  ලං ගිවික්ේක් ලං ේගින් ලං

දද්ශප කන ලං උපදද්ශනයාද ලං හරහ  ලං දමරට ලං අතර ලං ද්විප ර්ශ්වි  ලං සහදයාදිගිත ව ලං වැඩිදියුණු ලං

කිරීේට ලං ේා ලං සැකසිණි. ලං  ලං ශ්රී  ලං කා  ව ලං හ  ලං ත යිකන්තයාද ලං අතර ලං ප්රිථමේ ලං දද්ශප කන ලං උපදද්ශන ලං

රැස්වීේ ලං2012 ලංඅදගිස්තු ලංේස ලංද ොළඹදී ලංපැවති ලංඅතර, ලංඑහි ලංදමවැනි ලංහ  ලංදතවැනි ලංසැසි ලං2012 ලං

දමසැ්බර් ලංේ සද  ලංහ  ලං2014 ලංජුනි ලංේ සද  ලංත යිකන්තද දී ලංපැවැත්විණි. ලංවිදද්ශ ලංඅේ තඋ ාශ ලං

දමද හි ලං දෙඋෂ්ඨ න ලං නිකධ රීහු ලං සහ ලං අදනකුත් ලං දර්ඛීයාද ලං නිදයාදිතත යාදන ලං දේේ ලං රැස්වීේට ලං

සහභ ගී ලංවූහ. ලං 

 

විදද්ශ ලං ටයුතු ලංඅේ තඋ ාශයාද 

ද ොළඹ 

2018 ලංදපබරව රි ලං28 ලංවැනිම  


