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2016 ඔක්ත ෝබර් 27 දින ඉන්දුනීසියාතේ බාලි හි දී පැවති ඉන්දියානු සාගර වටද්දර 

රටවල සංවිධානතේ අමා න ම්ටටත  ැස්වීමත  දී විතද්  ටටුතු  අමා න ගරු 

මංගල සමරීමර මහ ා ටරන ලද ටථාව 

 

ගරු අමාත්යහවරරුි, 

උතුමාණෙි, 

සම්භාවරනීය ිණයෝජිත්යවරරුි, 

ප්රභථමම ණට මම, ඉන්දුනීසියාණේ විණේශ ටමයුතු අමාත්යහ ගරු ණට්නණ   මාුදි 

මැතිණියණේ ආදටණිය පියාෙන් අභාවරප්රභාප්ත ත්ය ම ම සම්්න්ෙණයන් මාණේ දැ  

ණශෝටය පළ කිරීමම ටැමැත්ණත්යමි.  ණමම ණශෝටජ ට අවරස්ථමාණේ එතුමිය හා 

එතුමියණේ පවුණේ සාමාජිට සාමාජිටාවරන් සමග අපි ද ණශෝටය ණ්දා හදා 

ගන්ණ මු. 

ඉන්ියානු සාගට වරමේදට ටමවරල සංවිො ණේ අමාත්යහ ම්නමණම් 16 වරැි රැස්ම ම 

සඳහා ණමම අති ටමණීය ්ාලි දූපත්යම රැස්වර සිටි  ුදවිණේෂී ආටාධිත්යයින් අත්යට ම 

මම ද එක්ම මම ලැබීම මාණේ ඉමහත් සතුමම ණේතු ණේ. 

ඒ සම්්න්ෙණයන් ඉන්දුනීසියානු ටජණේ විශිෂ්ම සූදා ම ණමන්ම අප ණවරත්ය දක්වර  

ලද උණුුදම් ආගන්තුට සත්ටාට ණවරනුණවරන් අපණේ හදපිරි ස්තූතිය පළ ටටමි. 

ඉන්දුනීසියාණේ ඵලදායී හා ශක්තිමත්  ායටත්වරය යමණත් ඉන්ියානු සාගට වරමේදට 

ටමවරල සංවිො ණේ ණප දු අටමුණු හා ණප දු දැක්ම ණවරත්ය ළඟාම මම ණමම රැස්ම ම 

තුළින් අපම හැකියාවර ලැණ්නු ඇත්යැයි අපණේ විේවරාසයයි. 

මීම ණපට ණමම සංවිො ණේ සභාපතිත්වරය උුදල  ලද ටමවරල ද දායටත්වරය 

ණ්ණහවින් අගය ටට  අත්යට මහණේටම්වරටයා සහ එතුමාණේ ටාර්ය මණ්ඩලය 

ණය ද  ලද ප්රභයත්  ණවරනුණවරන් ද අපණේ ටතත්යණේීතත්යාවර ිමමි ණවරයි. 

ඉන්ියානු සාගට ටලාපණේ ගණේෂෙ හා මුදවරා ගැනීණම් ණස්වරාවරන්වරල  

සහණයෝගීත්යාවර පිළි්ඳ ඉන්ියානු සාගට වරමේදට ටමවරල සංවිො ණේ අවරණ්ෝෙත්යා 

ගිවිුදමම අත්සන් කිරීමම ලැබීම සතුමම ටරුෙකි. 

උතුමාණෙි, 

ිේ ආර්ථිටය, ටාන්ත්යාවරන් ආර්ථිටමය වරශණයන් සවි්ල ගැන්ම ම හා ඉන්ියානු 

සාගට වරමේදට ටමවරල සංවිො ණේ ආයත්යිට ශක්තිමත්භාවරය වරැ ියුණු කිරීම 
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ය  ක්ණෂ්ත්රරවරල සතුුදදායට ප්රභගතියක් අත්ටට ගැනීමම පුදගිය වරසට තුළීත 

හැකියාවර ලැබිණි. 

ණම් අවරස්ථමාණේ, ඉන්ියානු සාගට වරමේදට ටමවරල සංවිො ණේ සාමාජිට ටාජහයන්ම 

අදාළවර  ටාටො කිිමපයක් සම්්න්ෙණයන් සාටච්ජා කිරීමම අණප්ත ක්ෂා ටටමි. 

මණේ ටමවර  ශ්රීක ලංටාණේ දණුණු ප්රභාන්ත්යණේ සිම ඇන්මාක්ටිටාවර ණදසම විිමණද  

ණුඩා ණග ඩබිම් ප්රභමාෙයක්  මුත් විශාල සාගටයකින් සැදුම්ලත් ඝතජු මාර්ගයක් 

ස්වරභාවිටවර පිිමමා ඇත්ය.  ිේ ආර්ථිටය, ශ්රීක ලංටාවර ඇතු ඉ ඉන්ියානු සාගට වරමේදට 

ටමවරල සංගමණේ සාමාජිට ටමවරලම ඉත්යා වරැදගත් වර  ක්ණෂ්ත්රරයක් ්වරම පත්වර 

තිණේ.  ඉන්ියානු සාගටය ආශ්රි්ත්ය සම්පත් අප සතුවර  අ ර්ඝ වරත්ටම් අත්යට ණවරයි.  

ණමම ිේ ආර්ථිටය හා සම්්න්ෙ ටමයුතුවරලම, අප ජ ත්යාවරණේ ආර්ථිට ත්යත්වරයන් 

ුදවිශාල ණලස ඉහළ  ැංම මම හැකියාවරක් පවරතියි. 

එණහයින්, සාගට විදහා හා පරිසටය පිළි්ද විශිෂ්මත්යා ණක්න්ද්රකය ශ්රීක ලංටාණේ 

ස්ථමාප ය කිරීම ටාණලෝචිත්යය.  ණමම ණක්න්ද්රකස්ථමා ය ූරර්ෙ වරශණයන් ්රිකයාත්මට 

ම්නමණම් ණ  වුවරද, අණ ණුත් ටරුණු අත්යට ටලාපණේ ඊම සම්්න්ෙ ආයත්ය  හා 

විණේෂඥයින්ණේ ොරිත්යා සංවරර්ෙ ය කිරීම සදහා ණමන්ම දැනුම් ණක්න්ද්රකස්ථමා යත් 

ණලසද ්රිකයාත්මට වරනු ඇත්ය. 

ණමම වරසණර් ණට ළඹ ීත පැවරති ණමම සංවිො ණේ ත්යේමුදන් හා ණඩ ේපින් 

මත්සහයින්  ැටීමණම් වරැඩමු ඉවර, ණමිම සාමාජිට ටමවරේ අත්යට ස්ඳත්යා වරැ ියුණු 

කිරීමම තුඩුදුන් අත්යට එය, ත්යේමුදන් හා ණඩ ේෆින් මත්සහයින්  ැටීමම ආශ්රි්ත්ය 

තිටසාට සංචාටට ටමයුතු සම්්න්ෙණයන් අප සතු විණේෂඥ දැනුම පු ඉේ කිරීමම 

ඉවරහේ විය. 

ත්යවරද, පිළිණවරළින් ණ  වරැම්්ර් 15-16 හා 17-18 ි වරල, ඉන්ියන් සාගට ණමණහයුම් 

පේෙතිය සඳහා ණට ළඹීත පැවරැත්ම මම ියමිත්ය ණදවර  ජල ටර්මාන්ත්ය වරැඩමු ඉවරම 

හා සාගට පිළි්ඳ ූරර්වර ිණේද ය හැකියා වරර්ෙ  වරැඩමු ඉවරම ඉන්ියන්  සාගට 

වරමේදට ටමවරල සංවිො ණේ සිය ඉම ටමවරේ සහභාගී වරනු ඇත්යැයි අපි 

්ලාණප ණට ත්තුණවරන් සිටිමු. 

උතුමාණෙි,   

2015 වරර්ෂණේ ීත පැවරැති ජ ාධිපතිවරටෙණයන් හා පාර්ලිණම්න්තු මැතිවරටෙණයන් 

පුදවර ජාතිට ටජය පිිමුදම ණමන් අ තුරුවර ශ්රීක ලංටාණේ ණේශපාල  ණප්රභක්ෂාවරලිණයිම 

විශාල ණවර ස්ටම් සිදුම  තිණේ.  ප්රභජාත්යන්ත්රරවරාදය සහ එිම වරුිහයන් සඳහා ණමන්ම 
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ආර්ථිට ප්රභගතිය ශක්තිමත් කිරීණම් අණප්ත  ණප දු එටඟත්වරණයන් යුත් පාල ය පද ම් 

ම  ඇත්ණත් විවරතත්ය හා විිවිද භාවරණයන් යුත්  හාය පත්රරයක් මත්යය. 

සීමාණවරන් ඔේ්ම පැතිටණග ස් ටමයුතු කිරීම අණප්ත   වර විණේශ ප්රභතිපත්තිණේ 

ත්යථමයාංට ණලස  වරා දැක්විය හැට.  ණම් අනුවර ශ්රීක ලංටාවර අෙහාප ය, මා වර සම්පත් 

සංවරර්ෙ ය, ණසෞඛ්යහය ය  ක්ණෂ්ත්රරවරලීත අණප්ත  දක්ෂත්යා ණ්දා හදා ගැනීමම ටමයුතු 

ණටණළමු.  එම අංශවරලීත අපි එක්ත්යටා විශිෂ්ඨත්යා ම්නමමටම එළඹ සිටිමු. 

ණලෝට ආර්ථිටයම වරැ ණයන් සණමෝො ය ම ණම් ත්යත්වරයක් උදාටට ගැනීණම් 

අටමුණෙන් ශ්රීක ලංටාවර ජාත්යහන්ත්යට ණවරළඳාමම විවරතත්යවර සිටීමත් ආණයෝජටයාම 

ිමත්යටට වරාත්යාවරටෙයක් ඇතිටට ගැනීමත් සඳහා ටමයුතු ටටමින් සිටී. 

සම්භාවරනීය ිණයෝජිත්යවරරුි, 

ඉන්ියන් සාගට වරමේදට ටමවරල සංවිො ණේ 20 වර  සාංවරත්සටය සමටෙ එම 

සංවිො ණේ 2017 මාර්තු මාසණේීත පවරත්වරනු ල්  සමු ඉවරම සහභාගීම මම අපි 

්ලාණප ණට ත්තුණවරන් සිටිමු.  සමුද්රකය ටමයුතු වරලීත ුදටක්ෂිත්යත්යාවර හා ආටක්ෂාවර 

උදාටට ගැනීම ණවරළඳ හා ආණයෝජ  පහුදටම් සලසා ගැනීම, සංස්ටතතිට ශාස්ත්රීරය, 

විදහාත්මට හා ත්යාක්ෂණිට හා වරවරට ටමයුතු ියුණු ටටගැනීම, ආපදා අවරදා ම් 

ටළම ාටටෙය ටට ගැනීම සහ ණවර ත් අටමුණු ගෙ ාවරක් අටභයා අපි ඉන්ියන් 

සාගට වරමේදට ටමවරල සංවිො ණේ ටාර්යභාටය ශක්තිමත් වරනු ඇත්යැයි අපි 

විේවරාසණයන් සිටිමු.  වරඩාත් ගතිට, ්රිකයාටාරිත්වරයම  ැරුරු ටලායය 

සහණයෝගීත්යාවරක් අටභයා අණප්ත  ප්රභගතිය මැ  ඒ අනුවර සමහ ක් සටස් ටට ගැනීමම 

අපම අවරශහවර ඇත්ය.  ශක්තිමත් ආටම්භටයන් උදාටට  ්රිකයාටාරී සැලැස්මක් සිමත්ය 

දූටදර්ශී ප්රභණේඛ්යයක් සටස් ටට ගැනීම සඳහා ුදසංගමය අත්යහාවරශහ යැයි අපි විේවරාස 

ටටමු. 

ඉන්ියන් සාගට වරමේදට ටමවරල සංවිො ය ගතිට  වර යුගයක් ටටා ණස්න්දු 

වරන්ණන්යැයි ශ්රීක ලංටාවර ්ලාණප ණට ත්තු ත්ය්ාණග  සිටී. 

ඒ අනුවර පහත්ය සඳහන් ටරුණු සඳහා අපි සාමූිමට පියවරට ගත්ය යුතුවර ඇත්ණත්යමු. 

  ාවිට ගම ාගමෙය සඳහා ිදහස, ටමවරලම ඉහළින් පියාසට කිරීණම් 

ිදහස සහ සාගට නීතිය පිළි්ඳ එක්සත් ජාතීන්ණේ සම්මුතිය ඇතු ඉ 

ජාත්යහන්ත්යට නීතිය පිළිපැීතම ආීත වරශණයන් ඉන්ියන් සාගටණේ ුදටක්ෂිත්යත්යාවර 

ත්යහවුරු ටට ගැනීම සඳහා, 

 ඉන්ියන් සාගට වරමේදට ටමවරේ අත්යට විදහාත්මට හා ශාස්ත්රීරය  සහණයෝගීත්යාවර 

ත්යහවුරු ටට ගැනීම සඳහා, 
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 ජාත්යහන්ත්යට නීතිය සහ එක්සත් ජාතීන්ණේ තිටසාට සංවරර්ෙ  ඉලක්ට මගින් 

මාර්ණගෝපණේශටත්වරය සලසාණග  අග ා සමුද්රීතය සම්පත් ආටක්ෂා ටට 

ගැනීම, සංටක්ෂෙය ටට ගැනීම හා තිටසාට භාවිත්යය සඳහා, 

 සමුද්රකය ආශ්රි්ත්යවර සිදුවර  ආපදාටාරී ත්යත්ත්වරයන් සඳහා සමුද්රීතය ටාලණයෙය 

අනුවර සිදුවර  ණේශණයණිට විපර්යාස පිළි්ඳවර ත්යක්ණස්රු ණ  ටළ ්ලපෑම් 

පිළි්ඳවර ටමයුතු කිරීමම සූදා ම සඳහා, 

 ඉන්ියන් සාගට වරමේදට ටමවරල සංවිො ය තුළ මූලහ සංවරර්ෙ ය සඳහා 

යාන්ත්රරෙයක් ස්ථමාප ය කිරීම සඳහා, 

 වරඩාත් ශක්තිමත් හා අර්ථමවරත් සහණයෝගීත්යාවරක් සඳහා ඉන්ියන් සාගට 

වරමේදට ටමවරල සංවිො ණේ සාමාජිටයන් අත්යට වරහාප්ත ත්ය හා පු ඉේ පද මක් 

ඇතිටට ඟැනීම සඳහා, 

ඉන්ියානු සාගට වරමේදට ටමවරල සංවිො ය එිම 20 වරැි සංවරත්සටය අභිමුවරම 

පැමිෙ ඇති ණහයින්, ණමම සංවිො ණේ අ ාගත්ය වරැඩපිළිණවරළ සැලුදම් කිරීම සඳහා 

 වර දැක්මක් සැටසීණම් අටමුණින් යුතුවර වරැඩපිළිණවරළක් ්රිකයාත්මට කිරීමම ටාලය 

එළඹ තිණේ.  අන්ත්යර්්රිකයා හා සහභාගිත්වරය වරැ  වරැ ණයන් සිදුම ම ිරිමත් කිරීම 

සඳහා අපණේ සංවරාද පාර්ේවරටරුවරන් සමඟ වරඩාත් ඵලදායී අන්දමින් ටමයුතු කිරීම 

හා යාන්ත්රරෙ පිළි්ඳවර ණස යා්ැලීම මීම ඇතුළත්විය යුතුය. 

උතුමාණෙි, සම්භාවරනීය අමුත්ත්යි, 

ණමම සංවිො ය ත්යවරදුටමත් ශක්තිමත් ටට , හා ජාත්යහන්ත්යට සංවිො  ජාලණේ 

ණමම සංවිො යම ිමමි ස්ථමා ය පිළි්ඳවර ත්යක්ණස්රු ටට  විධික්රතම හා  වර සර්වර 

ශුභවරාීත ආටේප හා එය සතුවර  ශක්තියත් ප්රභණයෝජ යම ගිමින් සාමාජිට ටමවරේ 

සියේණේම අණ හ  හ යහපත්ය ත්යටා වරැ  වරැ ණයන් ටමයුතුවරල ියැලීමම ඇති 

හැකියාවරන් පිළි්ඳවර ඵලදායී සංවරාදයක් පැවරැත්ම මම හා අන්ත්යර්්රිකයා සිදුටට ගැනීම 

මාණේ අණප්ත ක්ෂාවරයි. 

උේණයෝගී ්රිකයාටාරිත්වරණයන් යුතු  වර යුගයක් ටටා ණමම සංවිො ය ටැඳවරාණග  

යාණම්ීත ශ්රීක ලංටාවර සතු ටාර්යභාටය අඛ්යණ්ඩවර ඉුදටටනු ඇත්ය. 

ස්තූතියි. 

 

*** 


