
ශ්රී ලං කාව, ස ලං ය ස ලං  ,මස ලං ග ොඩනැඟීගේ ලං අත්දැකීේ ලං  ලං  ,මස ලං ග ොඩනැාවීම ලං  ඳහ, ලං වූ ලං එක් ත් ලං ජ,තීන්ගේ ලං ලං

ගවොමි ම ලංහ, ලංහු ම,රු ලංවර ලං නියි. 

 

විදේශ දේකම් ප්රසාදේ කදියවසසාම් හතාද  ්රී කාකද හත ංකා අ ිපති ඉ ්ද්රජිත්   අහදසසාවසදි,  සාාහිඳිවද 

වදද්ත්රණ පිළිංඳ සාම්ංද්ධීකසණ දේකම් කදර්වදකදේ හතදේකම් හද ෝ  ඉ් ාසකේක ව  හත් සරුද් 

තද එක් ස  ද ොසකම්ංර් හසා 20 සකනි දි  නිව්දවෝර්ක් නුසස දී සාදහව ද ොඩ කාවීහ සාඳතද වූ එක්සා්  

ජදතීද්දේ දකොි,සාහ සාහඟ ්රී කාකදදව් සාදහව ද ොඩ කාවීදම් රිවදමදහව  පිළිංඳ දාොසතුරු හුසහදරු කස 

 ් ද්  ව. 

 

සාාහිඳිවදදසද් පිිය  සාදහකදමී  ශක් ඉහ්  සාත දසාෞභද යහ්  දේශවක් දසනුදසද් සාම්මු ඉසදදී සජදේ 

මකක්හ සාදක්ෂද්  කස  කනීහ සාඳතද ිායසශය සද් ද වූ  සාදහව ිස් සදද   වදහට ිමදළ ස  පුළුේ 

ප්ර ඉසාාසාවකසණවක් තද ප්රචණ්ඩඩ් සව වළි සිදුවීහ සකළකක්වීහ ඇතුළු  විග්රතද් හක පිවිුමහක් දකදර්  දහහ 

සාදකච්ඡදස ිසධදණව දවොමු දකියණි. 

 

සාදහව ද ොඩ කාවීහ සාඳතද වූ  එක්සා්  ජදතීද්දේ දකොි,සාදම් දජයෂවඨ නිකධදරීද්   දේශිදක  කටයුතු 

පිළිංඳ දමිදර්ාදම්ද්තුදව් සාතදව හත දේකම් ි,දසොසාවකව් දජද්කද   හද ස හිි,කම් පිළිංඳ සාතදව හත 

දේකම් සාත නිව්දවෝක් හි පිහිටි හද ස හිි,කම් පිළිංඳ හත දේකම් කදර්වදකදේ ප්රධදනී ඇද්ඩෘ ගිේහර්  

සාදහව ද ොඩ කාවීහට සාතදව මකක්වීහ දසනුදසද් වූ  සාතදව හතදේකම්  ඔසාවකදර් ෆර් කද්ඩ්සාව ටසද්දකෝ 

සාත එක්සා්  ජදතීද්දේ ්රී කාකද දද්සදසික සාම්ංද්ධීකදසක  ඌ ද හ දකොලි ව  හත් හ හත් මීද්  

සාතභදගී වූ  දහහ රැසාවවීදම් මූකදසා ව සාදහව ද ොඩ කාවීහ සාඳතද වූ එක්සා්  ජදතීද්දේ දකොි,සාදම් 

සාභදි ඉ  දකොියවදනු ජ සජදේ නිාය නිදවෝජිතා  ාද දි ඉ  දචණෝ දේ-යුේ හතාද මසනු කකබීව. ්රී 

කාකදදව් සාාසර්ධ ව පිළිංඳ ස සිවිේ සාහදජයීව හාව කංදදීහට ආසදධ ද කකබූ ජද ඉක සාදහ කවුද්සිකදේ  

දජතදද් දිදර්සද හතාද ඇසි දිසි හදධය භදවිාදවද් දහහ  තමුසට මදවක් සව සාකියීව. 

 

සාදහව ද ොඩ කාවීහ සාඳතද වු එක්සා්  ජදතීද්දේ දකොි,සාදම් සාදහදජිතකයිද් සාහඟ ජිද ව, ද ෝර්දව්  සාත 

දංේජිතවදම් නිාය නිදවෝජිතාවද් ඇතුළු ස  දකොදළොම්බිවදනු, කක ඩද, ඊජිතප්තු, ්ද්දූනීසිවදනු, චී , 

ංා කදදේශ, ිකිසාවථද  සාත ඇහියකදනු නිදවෝජිතාවද් ම දහහ තමුසට සාතභදගී වූ ිාස  දස ්  සටසේ  

සාඳතද ම ්ද    කනීහට ප්රදවෝජය කස ා තකකි, සාදහව ද ොඩ කාවීදම් දකොි,සාහ ්දිියදේ  ්රී කාකදස 

හුසහදරු කස  ්  ි් මකකීම් එහි දී ඇ යීහට ිදත්ර විව. 

 



ජද ඉක සාහඟිව තද සාාහිඳිවද කදර්වදාශව  ්රී කාකදස දසනුදසද් වූ යුදසෝිද සාා ම් නිදවෝජිතා හ්ඩඩකදේ 

සාතදව ම ඇ ඉ ස සාාවිධද ව කළ “ිදප්ක්ෂදස” ඡදවදරූි ප්රමර්ශ දේ ඇතුළ්  ඡදවදරූි එක්සා්  ජදතීද්දේ 

සාම්හද්ත්රණ ශදකදස සර්ණස්  දකියණි.  ජද ඉක සාහඟිව තද සාාහිඳිවදස පිළිංඳ ස  ලංදමනික ජීවිාදේ දී 

මස  හාව දිද්නුම් කිරීහට  දහසට  ද් දමසා විසිරී ඇ ඉ  ජ ාදසදේ ඡදවදරූි 74ක් ඇතුළ්  එහි  මුේ 

ප්රමර්ශ ව දකොළඹ විතදසහතදදේවි උමයද දේ දී දම් ස  විට ප්රමර්ශ ව දකදර්. 

 

විදේශ දේකම්  හත ංකා අ ිපති ඉ සාත සාාහිඳිවද වදද්ත්රණ පිළිංඳ සාම්ංද්ධීකසණ දේකම් කදර්වදකදේ 

හතදේකම් මකක් වූ ිමතසාව තද ්දිියි් කිරීම් ිත ඉද් මක්සද ඇා. 

 

 

්රී කාකද විදේශ කටයුතු ිහදායාශව 

දකොළඹ 

2017 ද ොසකම්ංර් හසා 21 සකනි මද  


