
ඔස්ට්රේලියානු විදේට්ර කියුතු අිාතුයිරු. ජූලීිබිට්ර ොප්ිසතඟිපැවතිි වීපුර්ක්දේයිසුයච්ඡුවලියාන්ිාන අුවිරුි
දේට්ර කියුතු අිාතුයිවවීියුාුනුනයිදේිනන්ිනනතු්යිට්රවිිනු ියවනිද ි්රයුකන 

2017 ජූලියාි19ිට්රවනිිදිනිට්රයොළඹදී 

 

ඔස්ට්රේලියානු විදේට්ර කියුතු අිාතුයිරු.  

ජූලීිබිට්ර ොප්ිතැතිණිනනි, 
ඔස්ට්රේලියානුට්රමිතකිට්රයොතසුස්ස්ිාතිරු.  

බ්රයිසස්ිකිසස් ිිතැතිුණණි,  

ිට්රරෞරවනීනිනිට්රනෝජිවුනි,  

ට්රනෝනුවුනිි/තකත්වුණි,  

 
  
ඔස්ට්රේලියානු වි දේට්ර කි යුතු අි ාතුයි රු ි ජූලීි බිට්ර ොප්ි තැතිණිනි ිළිගරැනීතුි ැැීමති තකත්ි ට්රරෞරව් ි ට්රයොුි

සැයමි.ිශ්රීිැායුවිසකිඔස්ට්රේලියානුවිාරිුනුපතිිසබඳුවට්රේි70ිට්රවනිිසාවත්සරනිට්රනදීිතිීමතිට්රකේ අට්රව් ි
ට්රතතිකමුවිසුදේට්රකේෂීිඑයකි ි 
 
ශ්රීිැායුවිසකිඔස්ට්රේලියානුවිාරි පාපුශ්ක්දේයිසබඳුි මිලිලියායිපමනතිපාි්ත්ට්රත්ිතකයනනුිසකිතකයනනුිාරි
සම්බ් ධුන ි150,ි000ි් ිඉ් තවනිශ්රීිැුාය නිසම්යවන් ිස මිඔස්ට්රේලියානු වව් ට්රසිසකයුත්ත්වනිට්රමරුිාරි
මිනිස්ිපුැත් ිට්රරොඩනාව් නුිසතත්විතිට්රේ ි 
 
ුනුපතිිසබඳුව් ි මි 70ිට්රවනිිසාවත්සරනිසිළට්රරනිට්රතතිවසට්රශ්ිආස් නතියුැසීතුවි ි අළිසිදුවූි ඉකළි
තට්ුට්රම්ිසාචුරන් ිදීශ්ඝයුැන් ිතිස්ට්රසේිපවතිනිාපට්රසිසම්බ් ධුවන් ි මිවනිට්රමරික් තින් ියනිිකිරීතුි
සතත්වි් ිට්රම්ිවසට්රශ්ිදීිාතිරුියනුධිපතිිමතත්රීපුැිසිස්ට්රසේනිදේසි් ිඔස්ට්රේලියානුට්රමිරුයයිසාචුරනයිම,ිරුි
ාග්රුතුයි රනි් ි දේ්රතසිාකි දේසි් ි නිැි සාචුරනයි මි නිරි දේන ි ට්රතී ි සාචුරන් ි  මි ලැමුී ි ්රතිලැි ාපට්රසි
සකට්රනෝත්ුවට්රේිතරිසළකුණුිට්රැසිඉදිස්ිවශ් ිසඳකුිඉවක් ිව වි් ි 
 
දේට්ර කි ාතුයිජූලීිබිට්ර ොප්ිකුි තුි සුු ිට්රතොට්රකොයුි ට්රපරි ට්රමරුි ට්රපොදුි ාිරුිසන් ි ම් වනි් ට්ර ේ්රිකි මපන් ි

ඔස්ට්රසේි ලැමුී ි සුයච්ඡුව් ි ාවස් ි යට්ර් න. ආශ්ථියි සකට්රනෝත්ුවන, සාවශ්ධනි සකට්රනෝත්ුවන,ි මිනිස්ි
යුවුරම්ි ිළටුමැය ත,ි ාධයුපනනි කුි නිණතාුි සාවශ්ධනන,ි ි සාචුරය, සා මඳිනුවි සකි ශ්රීි ැායුට්රමි සාවශ්ධනි
ක්රිනුවලියානි අළිදේට්රමස්රිශ්රීිැුාකියන් ට්රසියුශ්නයුශ්නි ුිානත්ිදේන.ිවම,ිසමුද්රීනිආර්  ුවි් අු වියළුපීනි
ආර්  යිාිරට්රනෝරිිළිගබමවිමිබහුපුශ්ක්පානිැන්  මිසකට්රනෝත්ුවනිිළිගබඳවිමිට්රත මදීිසුයච්ඡුියට්රළමු ි 
 
වශ්ධනනිවනිට්රවළඳ,ිආට්රනෝයනිකුිනවිවයුපුස්යි ාිරතුශ්නන් ිට්රකේ අට්රව් ිඔස්ට්රේලියානවිසතශිශ්රීිැායුට්රමි
සබඳුිවඩුත්ි්රබැිසකට්රේත්ුවන් ිබවුිපස්වශ්නනිපාිතිට්රේ ිනැට්රරන මරිකුිබු මරිසමුද්රීනියවට්රේිවැමරත්ි
කුි ජීවයි ්රවශ්ධනි තධයස්නුනන් ි බවුි පස්වශ්නනි ට්රවමි් ි පවතිනි ශ්රීි ැායුට්රව් ි රපස්ති ලැි ට්රනැුර් නුි
ට්රත් ිතතිඔස්ට්රේලියානු විආට්රනෝයයන් ිට්රවි්රතුම්ියරිසිමිමි ි 
 
ට්රයොළඹිසැැැස්තිනුට්රත්ිමකයිකි මපන් ිතිස්ට්රසේිැමිසාවශ්ධනිසකට්රනෝරනුිතුට්රසිකමිළස්ියෘඥුවනිණතමියරි
සිමිමි ි 
 
ාතිරුිදේට්ර කිාතුයිජූලීිබිට්ර ොප්ට්රසිදේ නිපු්රුවනුිැ් වනිඔස්ට්රේලියානුිාට්රවෝශ්ස්ස්ිකරකුිශ්රීිැායුට්රමිරුයයි
නිැධුරී් ුිැබුදු් ිපක්චුත්ිරපුධිිාධයනිාවස්නුව් ිිට්රව වට්රව් ිමිිශ්රීිැායුවිසිනිස්තිතිනිපළියරිසි. ිුාි
ශ්රීි ැුාකියන් ි සදේබැි රැ් පාති සඳකුි ු්  ානි සකි වෘත්ී නි ාධයුපනනි සකි ණතහුණුවි සඳකුි ැබුට්රමනි
සකට්රනෝත්ුවනිවැඩිිදිතුණුිකිරීතිිළිගබඳවිමිාිළිසුයච්ඡුියට්රළමු ි 
 



දේට්ර කිාතුයිජූලීිබිට්ර ොප්ිසකිතුිට්රමරුිාරිසාචුරයි් ට්ර ේ්රිට්රේි්රවශ්ධනන් ිසම්බ් ධවිමිසුයච්ඡුියට්රළමු ි
ශ්රීිැායුට්රමිසාචුරයි් ට්ර ේ්රිට්රේිසැළසුම්ිකුිසාවශ්ධනික්රිනුවලියාට්රේිඔස්ට්රේලියානුට්රමිසකුනිතතිිළිගරතිමි ිපුස්සස්යි
සාචුරනිසකි්රයුවිලිලියායියරරත්ිසාචුරනි්රවශ්ධනනිකිරීතිසමකුි්තිිාවස්නුව් ිාිළිරට්රම ානියට්රළමු ි 
 
ශ්රීිැ් ය් ිවනව් ි ට්රසේවනි 1017ි ඔ් ට්රෝබශ්ි ි ත ිු අට්රවදීි බැපැවැත්ට්රවනි පස්දිි ට්රත් බ් ි මි සිනි ට්රතට්රකතුම්ි
යුතු අිආරම්යියරනිබවිතතිස අමි් ිමැ වම්ිට්රමමි ි 
 
ශ්රීිැුාය නිඔස්ට්රේලියානු වව් ිකුිට්රපොදුිාිරතුශ්නන් ිරට්රමසුිශ්රීිැායුිරයනිසතශියුතු අිකිරීතුිරන් දුියරවූි
දේට්ර කිාතුයිජූලීිබිට්ර ොප්ට්රසියුශ්නනිඉුිාරනිට්රයොුිසැළය තුිට්රතනිාවස්නුව් ියරිරනිමි ිදේට්රමස්රිශ්රීි
ැුාකියන් ුි ට්රතරුි ආශ්ථියි සාවශ්ධනනුි ි මුනයි වනි ට්රැසි ාිළි දිගි් ි දිරුති රන් දුි යරවමි් ි සිමිමු ි ශ්රීි
ැායුට්රමි ආශ්ථියනි ක් තිතත්ි කිරීතත්,ි වශ්ධනනි කිරීතත්ි දිවනයුලීනි සුතන,ි ස්නුවරයුවනි කුි රැටුම්ි නිගි ්තිි
ට්රනොපාතිට්රයට්රර මිබැපුනිවැමරත්ිසුධයන් න ි 
 
සිාරප්පූුිදේට්ර කිාතුයිදේදේන් ිබුැක්රි ්ා් ිසකිඔස්ට්රේලියානු විදේට්ර කිාතුයිජූලීිබිට්ර ොප්ිනනිට්රමට්රමනුතිඑයි
දේුිශ්රීිැායුට්රමිසාචුරනිකිරීතිිස අුිමනවනිසිදුපාතකි ිට්රතතිාවස්නුවිාපට්රත්ිට්රනොනවමි් ිට්රපොදුිාිරතුශ්නන් ි
ිළිගබඳවිට්රකුිදිනට්රේිසුයච්ඡුිකිරීතුිසූමුනමි් ිසිමිමු ි 
 
ඔස්ට්රේලියානු විදේට්ර කිාතුයිජූලියාිබිට්ර ොප්ියනුධිපතිිමතත්රීපුැිසිස්ට්රසේනිසකිාග්රුතුයිරනි් ිදේ්රතසිාකිට්රකුි
දිනට්රේිබැකැමැය තුිනිනමින ි 
 
ඔස්ට්රේලියානුවි සතශි පවතිනි දීශ්ඝයුලීනි මි්රත්වනි කුි සකට්රනෝත්ුවනි ශ්රීි ැායුවි ාරනි ට්රයොුි සළය වි ැබයිස ි
ඔස්ට්රේලියානු වි දේට්ර කි ාතුයි ජූලියාි බිට්ර ොප්ට්රසි ට්රතති සාචුරනි කරකුි ාපට්රසි රණුසුම්ි කුි සුකමත ලීි සම්බ් ධුි
වදුරුත්ිවැඩිිවශ්ධනනිට්රමිනැයිසිතතිදේක්වුසියරනිාර,ිඉදිස්ිවශ් ිසඳකුිට්රමරට්රට්ිසකට්රනෝත්ුවනිබහුදේ නුාකි
ාාකිඔස්ට්රසේිවයුප්ිකිරීතුිරත්ට්ර්රේරයන් ිට්රැසික්රිනුියර වි්ැයිසිාට්රප්්  ුියරමි ි 
 
දේට්ර කිාතුයිජූලියාිබිට්ර ොප්ිසකි්නට්රසිනිට්රනෝජින් ිකුිශ්රීි ිැායුට්රමි්රස් නයනයිසාචුරන් ිාත්දේඳි් නුි

කැකිට්රමවුිනැයිසි්රුශ්නනුියරමි.  

 

ස් අී යිස. 
 


