
හාවර්ඩ් විශ්ව විද්යාාලය, විදේශ අමාත්යාාpශදා හා වා   

දද්යපාර්ත්යදේන්තුදේ නිලධාරීන් සඳහා 

ආර්ථික රා ාත්යාන්්රිනක කුතුතු ළිබඳ ඳ මාර්තතත්ය පාාමාලාව  

පැවැත්වීමු යයි. 

 

විදේශ කටයුතු අමාත්යාාතශය,  ආර්ථික රාජ්යාත්යා්ත්රිපක කටයුතු ්බන්්තෙදය්ත  ය 

ඉටුකරන කාර්ය භාරදේ දකොට්ක් වශදය්ත, ශ්රීා කතකාදව විද ආ ආර්ථික අවශාත්යා 

්පුරාලීදබනදී හා අභිදයෝගවකට මුහුණ දීදබනදී උපකාරී වන ආර්ථික රාජ්යාත්යා්ත්රිපක කටයුතු 

පිළි්ඳ මාර්ගගත්ය පාඨමාකාවක් ්ැකසුබන කිරීමට හා ක්රිේයාමකමක කිරීමට සුවිද     පියවරක් 

දගන තිදේ.  දමය, විදේශ කටයුතු අමාත්යාාතශය වි්්ත  වාණිජ්ය දෙපාර්ත්යදබන්තතුව හා දකොව 

ඉත්යා කීර්තිමමක වි ව විොාකයක් වන හාවර් ව වි ව විොාකය ්මග ්ාමුකවකව ගනු කැබූ 

පියවරක ප්රමතිලකයකි.  

 

දමම පාඨමාකාව,  වැඩ්කන විදේශ කටයුතු අමාත්යා හර්ආ ෙ ්්වවා මැතිතුමාද  

ප්රමොනමකවදය්ත අෙ  නබන 2017 මාර්තු 07 දවනි දින  විදේශ කටයුතු අමාත්යාාතශදේදී 

උමක්වාකාරදය්ත දියමක කරන කදී.  වාණිජ්ය දෙපාර්ත්යදබන්තතුදව අොක්ෂු ජ්යනරා්ව ද්ොනාි 

වි දේරමකන මහමකමිය, ජ්යාත්යා්තත්යර ්තවර්ෙනය හා හාවර් ව වි ව විොාක මොස්ථාානදේ 

(HCID) දජ්යාෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මහාචාර්ය මැට් ඇ්තඩෘස්ථ මහත්යා ආරාධිත්ය  අමුමකදත්යෝ හා දමම 

පාඨමාකාව ්ඳහා ්හභාගිවීමට දත්යෝරාගමක නිකොරීහු  ෙ දමම අවස්ථාාවට  ක්වූහ.     

දමම ආයත්යනය වි්්ත දමව්ත පාඨමාකාවක් ප්රමොනය කරනු ක්න ප්රමාම අවස්ථාාව දමය වන 

අත්යර ශ්රීා කතකාව, ්ය සුවිද    අවශාත්යා ්පුරා ගැීමම ්ඳහා දමම මොස්ථාානය වි්්ත 

දමව්ත පාඨමාකාවක් නිර්මාණය කරන කෙ ප් රාම රට ෙ දව.  

අපනයන හා  විදේශීය ඝෘජු ආදයෝජ්යන දමරටට අේෙවා ගැීමම ්බන්්තෙදය්ත ්කකා ්කන 

කළ ශ්රීා කතකාව කාකපදේ අදනත්මක රටවකට වඩා පසු්කමකට කක්ව ඇති ්වමක රජ්යය වි්්ත 

ක්ාදී ඇති ආර්ථික ඉකක්කය්ත ්පුරා ගැීමදමකව කා අපද  ප්රමයමකන නැවත්ය පණ ගැ්තවීම 

ඉත්යා වැෙගමක වන ්වමක වැඩ ්කන විදේශ කටයුතු අමාත්යාවරයා දමම අවස්ථාාව අමත්යමි්ත 

ප්රමකාශ කදයය.  දබන ්බන්්තෙදය්ත විදේශ රටවක පිකවටි ශ්රීා කතකා  දූත්ය මණ්ඩකවක ්ටින දූත්ය 

මණ්ඩක ප්රමොීම්තට හා වාණිජ්ය නිකොරී්තට විදේශීය රජ්යය්ත හා දපෞේගික අතශ ්මාගබන 

්මග ඝෘජුවම ්බන්්තෙත්යා ඇතිකර ගැීමමට හා ශ්රීා කතකාදව පවමකනා ඉඩප්රමස්ථාා හා 

හැකියාව්ත ප්රමදයෝජ්යනයට ගැීමමට වුන්තව දිිමමමක කිරීමට හැකියාව පවතින දහින්ත වුනහු 

දමකවදී ප්රමොන කාර්යභාරයක් ඉටුකරති.  අපනයන හා ඝෘජු විද ආ ආදයෝජ්යන 

්බන්්තෙදය්ත රජ්යදේ ප්රමතිපමකති ප්රමමුඛමකවදේ කා ්ළකමි්ත වඩාමක ක්රිේයාකාරී 

කාර්යභාරයක් ඉටුකිරීම ්ඳහා විදේශ රටවක පිකවටි ශ්රීා කතකා දූත්ය මණ්ඩකවක දස්ථවය කරන 

රාජ්යාත්යා්ත්රීසක නිකොරී්ත ්වි්ක ගැ්තවීම  දමම පාඨමාකාදව අරමුණ දව.   

දමම පාඨමාකාව ්ති 18 ක් මුළු්වද්ව පැවැමකදවන අත්යර නිකොරී්ත ත්යම දෙනික 

රාජ්යකාරීවක නියැදකන අත්යරතුර අොයන කටයුතු ්ුකකරන ්වට ්නාා කරන 

ක්රිේයාකාරකබන ්කවත්ය ප්රමාදයෝගික පාඩබනවි්ත ්ම්තවිත්ය දව.  දත්යෝරාගමක ්හභාගිව්තන්ත 



අත්යරට දූත්ය මණ්ඩක ප්රමොීම්ත ්හ විදේශ රටවක දම්තම දකොළ  පිකවටි ශ්රීා කතකා දූත්ය 

මණ්ඩක 15 – 20 ක පමණ වාණිජ්ය කටයුතු පිළි්ඳ නිකොරී්ත ඇතුළු රාජ්යා නිකොරී්ත 35 – 40 

ක් පමණ අ්තත්යර්ගත්යය.   

අපනයන විවිොතගීකරණදේදී  ශ්රීා කතකාව මුහුණ පාන අභිදයෝග පිළි්ඳව  වාණිජ්ය 

දෙපාර්ත්යදබන්තතුදව අොක්ෂු ජ්යනරා්ව ද්ොනාි වි දේරමකන මහමකමිය වි්්ත කරුණු පැහැදිි 

කරන  කදී.  මහාචාර්ය මැට් ඇ්තඩෘස්ථ මහත්යා රැස්ථව ්ටි පිිම් අමත්යමි්ත, දවළඳ හා 

ආදයෝජ්යන ඉඩප්රමස්ථාා පුළු්ව කිරීම උදේා විදේශීය දූත්ය මණ්ඩක ලකොයී දක් හැ්රවීමට 

හැකියාව කෙ රටව්ව පිළි්ඳ උොහරණ දගන හැර ෙැක්වීය.  ශ්රීා කතකාදව හැකියාව්ත ්ාෙීමය 

දක් අදකවි කිරීම ්ඳහා වූ ත්්කත්යා, ෙැනුම ්හ හැකියාව්ත නිකොරී්තහට ක්ාදෙන දමම 

පාඨමාකාවට විශාක ඉ්වලුමක් පවතින ්ව වහු ත්යවුකරටමක පැවසීය. 

 

 

විදේශ කටයුතු අමාත්යාාතශය 

දකොළ . 

 

2017 මාර්තු 07. 


