
ගංවතුරින් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැළසූ විදේශගත ශ්රී ංාංක  වවද්ය 

වෘත්ති යන් විදේශ  ටයුතු අමාතයාංශද ඇග ීගට මට පාර ද . 

ග ෝලීය ගෙමළ සංසෙයට අයත් ශ්රී ංකංය ය සභවයකය ස සත  වකෙය කතත්ිකයය් 17 ගෙගෙ ස හක සර්ගකෝෙය 

ශ්රමෙකෙ කයකපාරකේගස සහගයෝතා කකගය්ල ංකංය ය වකෙයකුන් සම  ක සක ූලි  මස  2 ගකනිෙක සිට  6 ගකනිෙක 
ෙ සකක යළු ේ දිස්ත්රි සයගසත්ල ූලි  මස  7 ගකනිෙක සිට 1  ගකනිෙක ෙ සකක මක ේ දිස්ත්රි සයගස  භවකං හක  ංකරේ 
සහෙ යඳවුුනකං කැඩසටහෙ ස ක්රියකත්මය යේෙ ං.    දේගගත   ශ්රී ංකංය ය වකෙයකුන් ක සසත් ේකජධකනියල 
ඕස්ගේි යකකල යැෙඩකකල ගේර්ග ල අගමකායක ක සසත් ජෙපාරෙයල ංතයල බහගර්් සහ ජර්මනිය යෙ ේටකි ් 
පාරැමිණියහ  දිෙ 1  ය යකංය රළ ගේෝතා් 78  ගෙගෙකුට වකෙයල ේ  සහ අ සෂි ිකයකේ ංබකුනනි  ගභව අ ේට  
ළමක නිකකසය ස සහ අෙකථ මඩම ස ෙ අයත් දේය  ගමත.  වකෙයකුන් දේසි් සස් හක අ  යණ්ණකඩි කුට්ටභව 3    ස 
ෙ පාරකා යක  යේෙ ං.    
  
 ංකරකා් පීඩකකට පාරත් ජෙ කකට සහෙ සැංසීම සඳහක ස්ග ච්ඡකගක් යටයුර යළ ග ෝලීය ගෙමළ සංසෙගස 
වකෙය යණ්ඩකයම සහ සර්ගකෝෙය කයකපාරකේගස සකමකකයයය් ස මේගභව උත්සකය ස ූලි  11 ගකනිෙක දේගගත යටයුර 
අමක යකංතගස.  පාරැකැත්දේණ  ඊට දේගගත යටයුර අමක ය ේී  යුනණකෙකයය සම  ගස ්යල ගපාරෝණණ හක ගගීයය 
වකෙය අමක ය ේකකය  ගස ෙකේත්ෙල ුදේ  හක ජෙමකධය අමක ය මං ං සමේී ේල බ්ධෙක කේ ිකසංස්යේණල 
පුෙුනත්ථකපාරෙල ෙැක  පාරදිංචි කිරීභව හක ත්ුන ආ මිය අමක ය ී. කභව  ස්කකමිෙකේල දේපාර සණ ෙකයය ආර්  සභවපාර්ේ 
සහ පාරකර්ි ගභව්ර ම්ත්රී කභව     මනම්ිකේ් ක සක සියහයහ   
 
ඕස්ගේි යකකල යැෙඩකකල ්්දියකකල මැග් සියකකල ගේර්ග ල ක සසත් ේකජධකනියල අගමකායක ක සසත් ජෙපාරෙයල ෙකු  
අප්රියකක  සහ ස්දේට්සර්ං් ය යෙ ේටකං  කෙකපාරික යකර්ය මණ්ඩං නිංධකරී් ගම් ම  ක සසත් ජෙපාරෙ ආධකේ 
සකමකකයයය් ෙ ගමම අකස්ථකකට සහයකගි වූහ   
 
ගං්ක ේගෙසි් ගමත පාරැමිණි වකෙය යණ්ඩකයමට  ංකරකා් පීඩකකට පාරත් ජෙ කකට සහෙ සැංසීම පිළිබඳක 
අමක ය ේී  යුනණකෙකයය මහ ක ගමම උත්සක අකස්ථකග .  සිය යත ග . ත්කය පුෙ යළ අ ේල ශ්රී ංකංය ය 
ජෙකර්  අ ේ සහගයෝතා කක ග ්ඩෙැංී මට යටයුර කිරීම සභවබ්ධගය් ස්තූිකය පාරළ යග් ය  ගමේට සමකජ 
සත්යකේ හක සංතඳියක ක්රියකකි ගස  නිේරුනක ගපාරේුදණ ග ෙ යටයුර යේෙල ්මහත් පාරකාශ්රමගය් ජෙකර්  කයුදර 
කිරීගභව යකර්යගයත නියැගළෙ සර්ගකෝෙය ශ්රමෙකෙ කයකපාරකේය ෙ ගමත.  අමක යකේයකග  ගේමඳ පාරැසමනමට ං සදේය   
්හ  සමකජ සත්යකේ සඳහක ගේර්ග   සහ ස්දේට්සර්ං්  ේජය් ගම්ම යුනිගසෆ් සංදේධකෙය ෙැ සවූ සහකය ෙ 
අමක යකේයක අ ය යග් ය  වකෙය සයකග  ගේුලංකසිකංට අුකූලංක වකෙයකුන්ට නිසි පාරකාදි යටයුර කිරීමට 
අකතය කක කකේණය සළසමි්ල ගයයහ ෙැුකභව. මකි් ගමම කැඩසටහෙට සහකය ෙැ සී ම නිමිත්ග ් ගස ්ය 
අමක ය ේකකය  ගස ෙකේත්ෙට ෙල දේගගත යටයුර අමක යකංතගස නිංධකරී් හට ෙ  ඔහු ගමත.  සිය ස්තූිකය පාරළ යේ 
සියහගසය   
 
දේගෙස්  ක සියහෙ ශ්රී ංකංය ය සභවයකය ස සත  පුග ංයි් ගමේට ජෙ කක සහ ේජය සම  ක සක ගමක් කැෙ ත් 
කයකපාරතිකයයට ුදංපිරීමට උේුන යේී ම සභවබ්ධගය් අමක යකේයක ග ෝලීය ගෙමළ සංසෙයට ස්තූිකය පාරළ යළ 
අ ේල සකමයල ස්ථකකේයකකය සහ සංකර්ධෙය යේක යෙ  මග්.  පාරකර්ත්කයුනක්  ගංස යටයුර යේුක ස ැයි 
අගේ සණක යේෙ බක ෙ යකත යගළ ය   "සැ පුභව ෙහසය  මෙ ස ආේභවය ක්ග් ක ස කුඩක පියකේකිනි" යෙ චීෙ 
ආේග ෝපාරගගතය සිත ්කමි් අමක ය ේී  යුනණකෙකයය සඳහ් යග්  ගභව කයකපාරතිකය හේහක  ැ ප පියකේ 
දේගගීයය ේටකං සියහෙ ශ්රී ංකංකියය් හක සම  ේගට් ිකේසේ සකමය හක ආර්ක ය කර්ධෙය අත්පාරත් යේ ැමේගභව ුද් 
ක්රියකකි ගස පාරළුද අදියේ කුක සික බකයි    
 
 
දේගගත යටයුර අමක යකංතය 
ගය්ළඹ 
 
2 17 ූලි  14 


