
විදේශ කටයුතු අමාත්යහ මගල  මමවීරව මතිතතුමා, ම්ද ෝදේනියා ජනවජය 

දෙත්ය සිදු කළ මගචාවය අත්යවතුව දී, ේවිපාර්ශ්වික බතඳීම් ත්යෙදුවටත් ෙතඩි දියුණු 

කව ලතනීමට දක්ෙන කතපීරම ත්යහවුරු කවයි. 

 

2016: 11 වන බ්ලෙඩ් ක්ර.ලෝපායයික  ංසංයය  ංභායී  වන ලෝ්  ියලයප්යද ග්යෝයයයද භය 

ං්ලෙපලේියයයනු විලේශ   යුතු ගෝයයයද රු   ය(ර්)ල් එර්්යලවක් ෝැතිතුෝය විසි්   රන ෙය 

ආරයධනය  ගනුව, විලේශ ගෝයයයද ෝසරෙ ංෝරීරර ෝැතිතුෝය, ංැප්යැම්බර් 4-8 යන දිනය් හිදී 

ං්ලෙපලේියයය ්නර්ලේ ංසචයරය  ියරයවිය.  ලෝෝ ංසචයරය ගයරතුරදී ගෝයයයද ංෝරීරර 

ෝැතිතුෝය ං්ලෙපලේියයයලේ ්නාති ලබපු ට් ායලභපර්, ග්යෝයයයද  මිලරප ලංරයර්, විලේශ ගෝයයයද 

 ය(ර්)ල් එර්්යලවක් ංභ ආර්ථි  ංසවර්ධන භය යයක්ෂණි  ගෝයයයද ්රමේල ප ලාපසිවයල්ලංක් 

යන ෝැති ගෝැතිවු ්  භමු වූ ගයර,  ශ්රී  ෙස යව භය ං්ලෙපලේියයයව ගයර දීර්ඝ  යලීන 

ංම්බ් ධයය ශක්තිෝත් කිරීෝ ත්, ලයර  ගයර නව ංභලයපගියය ක්ලෂේත්රස භුනනයරැීමෝ ත් ශ්රී  

ෙස යව යක්වන  ැාීරෝ පිළිබඳව යළි යළිත් ගවධයරණය  ල ේය. 

බ්ලෙඩ් ක්ර.ලෝපායයික  ංසංයලේ  “ඔබ ත් ෝ ත් වැයරත් වන ෝයනව සුරක්ෂියයයවය” ය ලත් වූ 

ෝණ්ඩෙ ංය ච්ඡයව  එක්ලවමි් , ගෝයයයද ංෝරීරර ෝැතිතුෝය, දිගි්  දිර ෝ ාැවති යුේධය  

ගයය ව ශ්රී  ෙස යව ෙැ අ ගත්යැම්ම් භය ප්ර ්යය් ත්රසවයයය, ංසහිඳියයව භය ආර්ථි  ංසවර්ධනය යන 

කුළුණු තුන ායනම්  රරියමි්  නව දිශයව   පියවර  නැී ෝ  ශ්රී  ෙස ය ර්ය ර් නය ්ත්ංභය 

පිළිබඳව ල ටි විං්යරයක් ඉදිරිාත්  ල ේය. 

ං්ලෙපලේියයයනු නයය ත්වය ංෝඟ ාැවති ේවිායර්ශ්වි  ංය ච්ඡයවෙ දී, ලයරලට් ලාොදු ගරනය ම් 

භය ලයරලට් ප්ර තිාත්තිවෙ වැයරත් ල ො ංක් ලෝ් ෝ ්නයයවල  ෝයනව සුරක්ෂියයයවය යභවුු  

කිරීෝ ංඳභය මූලි  වන ප්ර ්යය් ත්රසවයයය, ීමතිලේ ආධිායයදය භය ෝයනව හිමි ම් යන මූෙධර්ෝ 

ආරක්ෂය  ර රැීමෝ  යක්වන ලාොදු  ැාීරෝ පිළිබඳව ලයායර්ශ්වයෝ ංඳභ්    භ. 

ශ්රී  ෙස යලේ ාවත්නය ්යති  ර්ලේ ලේශායෙන භය ආර්ථි  නයදයය ාත්රසය ප්ර ශසංයව  ෙක් ෙ  

ං්ලෙපලේියයයනු නයය ත්වය, ශ්රී  ෙස යලේ ප්ර ්යය් ත්රසවයයය ශක්තිෝත් කිරීෝ ත්, ංසහිඳියයව භය 

 ල්ාවත්නය ංයෝය ප්ර වර්ධනය කිරීෝ ත් ර්ය යරන ප්ර යත්නය්   ං්ලෙපලේියයයනු ර්ය ංභයය 

යක්වන බව ගවධයරණය  ල ේය. 

ියලයප්යද ග්යෝයයයද භය විලේශ   යුතු ගෝයයයද  යල් එර්්යලවක් ංෝඟ ාැවති ේවිායර්ශ්වි  

භමුලේ දී, ලේශායෙිය , ආර්ථි , ගධයදයාිය , බෙශක්ති භය යයක්ෂණි  ක්ලෂේත්රසවෙ 

ංභලයපී යයව ඇති ර රැීමෝ ංම්බ් ධ නව ාැති ඩය්  භුනනය රැණිිය.  ේීරායර්ශ්වි , 

ලේශායෙිය  භය ආර්ථි  නයදයය ාත්රසය වැි  දියුණු කිරීෝ ංම්බ් ධලය්  වූ ගලනයදොනයද  ැාීරෝ 

වියභයාය් නක් වශලය් ,  ංැප්යැම්බර් 07 වැිය දින ශ්රී  ෙස ය විලේශ   යුතු ගෝයයයදයසශය ංභ  

ං්ලෙපලේියයයනු විලේශ   යුතු ගෝයයයදයසශය, ලයරලට් වරභයත්ෝ  ලෝ් ෝ ක්ර.ෝවත් ග් යර් 

ංබඳයය ංඳභය ෝර ලා් වන ලේශායෙන ්ාලේශන යය් ත්රසණයක් ං්ායානය කිරීෝ පිළිබඳ වූ 



ගවලබපධයය ගිවිසුෝ   ගත්ං්  යැ අභ.  ං්ලෙපලේියයයනු ර්ය යෝය ඇතුළු යෝ ියලයපජිය පිරිං 

ඉයයෝත් ්ණුසුම් ගයුරි්  පිළිරැීමෝ ංම්බ් ධලය්  විලේශ   යුතු ගෝයයයද ංෝරීරර ෝභයය, 

ං්ලෙපලේියයයනු විලේශ ගෝයයයදවරයය  සිය ං්ූතතිය ුදය  ර සිටිලේය.  2017 වංලර් ාැවැත්ීරෝ  

ියයමිය, ලේශායෙිය  ්ාලේශනවෙ ප්ර ාෝ ව ය ංඳභය ංත් යර ත්වය ෙබය දීෝ   ැෝැත්ය 

ා     ංෝරීරර ෝභයය ශ්රී  ෙස යලේ ංසචයරය  ියයැලෙන ලෙං එතුෝය  ආරයධනය  ර 

සිටිලේය. 

ෝැය ලාරදිර භය ලබපල් ්  ගධයදයන ංඳභය වූ ්යයයද් යර ආයයනලේ දී (IFIMES)  දී, 

“ප්ර ්යය් ත්රසවයයය, ංසහිඳියයව ංභ ංසවර්ධනය ගලුත් ශ්රී  ෙස යවක් ලවනුලව්  වූ යැක්ෝක්” ෝැලය්  

ආරම්ා  ලේශනයක් ාැවැත්ීරෝ  ගෝයයයද ංෝරීරර ෝැතිතුෝය  ඇරයුම්  රන ෙදී.  ශ්රී  ෙස යලේ 

විවිධ  ණ්ඩයයම් ගයලර් ංසහිඳියයව භය එ මුතු ෝ ඇති රලීෝ ංඳභය යක්වන යයය ත්වය ගරය 

 රමි් , ෝැය ලාරදිර භය ලබපල් ්  ගධයදයන ංඳභය වූ ්යයයද් යර ආයයනලේ (IFIMES) 

්ාලේශ  ෝණ්ඩෙලේ ්ා ංායාති, ෝභයචයර්ය ගර්නං්ට් ලාට්රිවක් ෝභයය විසි්  එෝ ආයයනලේ දී 

ගෝයයයද ංෝරීරර ෝභයය  තිළිණයක් ප්ර යයනය  රන ෙදී.  එෝ යයදයරය ප්ර යයනය  රමි් , ෝභයචයර්ය 

ලාට්රිවක් ෝභයය, ශ්රී  ෙස යලේ ංෝය්ය ය ලෝ් ෝ වයර්ගි  ංෝගිය යව යවත් දියුණු  රලීෝ ්ලයංය 

සිය ලේශායෙන දිවිය  ැා කිරීෝ ංම්බ් ධලය්  ගෝයයයද ංෝරීරර ෝභයය  ප්ර ශසංයව ුදය    ගයර 

වර්යෝයන ශ්රී  ෙයසලක්ය ආණ්ව ව ගනුරෝනය  රන නව රෝ්  ෝර ගලනක් ර වෙ  ය ආයර්ශයක් 

ංායන බව ප්ර  යශ  ල ේය. 

යුලරපාලේ ාවතින ප්ර මු  ලාල ේ ාර්ලේෂණ ආයයන යභලය්  එ ක් වන, ජුබිල්්යනය ප්ර ලේශලේ 

පිහිටි ල්ොලංෆ් ං්ල ෆය්  ආයයනය ලවය ගිය ගෝයයයද ංෝරීරර ෝභයය, භුනනයරත් ශ්රී  ෙයසකි  

ාර්ලේෂණ ආයයන ංභ විශ්ව වියයදයෙ භය ා යබේධව ාර්ලේෂණ සිදුකිරීෝ පිළිබඳව ංය ච්ඡය 

ාැවැත්ීරය. 

 

විලේශ   යුතු ගෝයයයදයසශය 

ල ො ඹ 

2016 ංැප්යැම්බර් 09 දින 

  


