
ජනාධිපති මෛත්රීපාස රිසේන  න ෛිතිමාෛානක ාරා  රාජය  ංචාරය 
 
කටාර් රාජ්යයේ  යයික්  මිම්  මාා්  ල්  මාි  මීරර්රරාාය  රරානාාර ාම ජ්ාාිපති  ෛා්රීතාල 
සිරිය ේා ාැි තුාා 2017 ඔ් යමෝබර් 25 සිට 26 රැි දා ද් රා මරට යදදිා රාජ්ය  ංචාරාක ි රම විා.  

 
මීරරි දිරාන් ාන්දිරයේ දී මාා්  ල්  මාි  මීරර්රරාා විසින් ජ්ාාිපති  ෛා්රීතාල සිරිය ේා ාැි තුාා 
පිළිගනු ලැබිණි. මහිදී ශ්රී ලංකා ජ්ාාිපති රරාාට මදාදා ්තමමාාචාර පිරිාැදා අ ලමර ්න් ලාතුව ර යදරට 
ලමර ් විතාර්ශ්වීා  ාකච්ඡා තැරැතමවිණි. දීර්ඝ කාලා්  ි  ්ය ේ යදරට ලමර තරි ා ිමත්ර  බඳමා සිහිතතම 
කළ ාාාකයාෝ යදතළ, යදරට ලමර ් විතාර්ශ්වික  බඳමා මරතම ශ් ි ාතම කිරීාට දාාක වූ, 2015 ර යර්දී 
ල්  මාි  මීරර්රරාා ශ්රී ලංකායය යාණු අ  ංචාරයේ දී ඔන්න් යදයදාා ලමර සිණු වූ මදාරද, ය සු ජ්ාමයන්මර 
 ං දරලදී ාාාකාන් යදතළ ලමර සිණුවූ මදාවී් ද රරර්ජ්ාා කළම. යදරට ලමර යකයරා යාරැි  
 ංචාරරල රැදගතමකා ලරනාරණා කළ රාජ්ය ාාාක යදතළ, ජ්ාාිපති  සිරිය ේා ාමමාය  රාජ්ය 
 ංචාරයාන් යදරට ලමර ය් ශතාලා, රර්ථික  ම යරයළඳ  බඳමා මරණුරටතම රර්නාා රා බරට 
විශ්රා ා තළ කළම.  

  
කටාර් රාජ්යයේ  ීවරතමයරිමන් රැකිාාරල යායදා 150,000 කට ලිපක ශ්රී ලාංකිකාන්   විසින්  තානු ලබා 
දාාකතමරා මාා්  ල්  මාි  මීරර්රරාා ලගා කයළේා. ශ්රී  ලාංකිකාන්ට රැකිාා ලර ්ථාරන්  ැතයීා 
පිළිබඳර කටාර් රජ්ාට  ්තූි ා තළකළ ජ්ාාිපති  සිරිය ේා ාමමා ශ්රී ලාංකිකාන් කටාර් රාජ්යයේ  ්මා 
 තුටින් ීවරතමරා බර දැකීයාන් මාන් දැඩි ප්රීි ාට තතම වූ බර රකාශ කයළේා. ශ්රී ලාංකිකාන්ට  කටාර් 
රාජ්යයේ  ි ුණණමා  ම රතතමීමාා ලංශරල රැඩිුණර රැකිාා ලර ්ථා ලැයබනු ඇමැිකද ඒ ාමමා 
බලායතොයරොතමතු තළ කයළේා.  

 
යදරයටහි රයාතාරිකාන් ලමර ලන්මර්  බඳමා රර්නාා කිරීය්  ලරශයමාර ලරනාරණා කළ මාා්  ල්  
මාි  මීරර්රරාා, ශ්රී ලංකායය රයාෝජ්ා සිණු කිරීාට, වියශේයයාන්ා කතෂිකාර්ිමක ලංශයේ   ම  ාදාද්රීා  ම 
ගුරන්ය ේරා ාටිමල තමසුක්  ි ර්ාාණා කිරීය්  රයාතති රල රයාෝජ්ාා කිරීාට කටාර් රාජ්ය තුළ ඇි  
ලභිව චිා රකාශ කර සිටියේ ා. ්තක්රිමක යල   ංචාරක කර්ාාන්මා රරර්නාා කිරීා, ාැණි්  මා 
 ්රර්ණාභරණ ් යයේත්රයේ  රයාතාරික කටතුතු, බලශ් ි  ් යයේත්රයේ , වියශේයයාන්ා  ්රභාවික ද්රර රාතු 
් යයේත්රයේ   මයාෝීතමාර යාන්ා මා් යණා  ම ීවරර කර්ාාන්මාද යාහිදී  ාකච්ඡාරට බුනන් විා.  

  
ශ්රී ලංකායය ි ාෙයාන් ඩාවාරට තතම යතයද ්රල ජ්ාමාර  ඳමා කටාර්  ංරර්නා ලරදාදයලන් ලබා ණුන් 
ඇයාරිකානු යවොලර් තන් ල් යාක තරිමයාගා  ් බන්නයාන් ජ්ාාිපති  සිරිය ේා ාමමා සිා කතමාමාර 
තළ කයළේා. යදරට ලමර තරි ා  ීරත ිමත්ර  බඳමා  ම  මයාෝීතමාර මරණුරටතම ශ් ි ාතම කිරීය්  
ලරදායණන් කටාර්  ංරර්නා ලරදාදල මරමා ශ්රී ලංකාරට මරණුරටතම  ංරර්නා  මයාෝගා ලබාදීාට මාන් 
සූදාාිමන් සිටිා බර මාා්  ල්  මාි  මීරර්රරාා රකාශ කයළේා.  
 
යදරයටහි ලදයමා රරණමා පිළිබඳර  ාකච්ඡා කරිමන්, කටාර් රාජ්යයේ  ාරමා මතමතමරා පිළිබඳර මාා්  
ල්  මාි  මීරර්රරාා ජ්ාාිපති  සිරිය ේා ාමමා දැනු් රතම කළ ලමර       ශ්රී ලංකායය  ාා  ම  ංහිඳිාා 
රාතමාාන් පිළිබඳර ජ්ාාිපති  සිරිය ේා ාමමාද කටාර් රාජ්යයේ  මීරර්රරාා දැනු් රතම කයළේා.  යදරය  
ලයායොාය ාමතම පිණි  රවාලාතම  මයාෝගයාන් ක්රිාාකිරීා  ඳමා දැඩි යල  ඇතකැතවීාටතම, ය්  
 ංචාරයේ දී රර් භ කරා ලද රැව පිළියරළ ්දිරිාට යගාාෑය්  කාර්ා  ් බන්ීවකරණා කිරීා  ඳමා 
කිමටුර්  පිහිටුවීාටතම ාාාක යදතළ  ි ටුමන් කරගතමම.  

 
රාජ්ය මාන්්රිකාන් ුණණු අ කිරීා  ම තර්යේ යණ, රාජ්ය මාන්්රික, වියශේය  ම රාජ්කාරී ගුරන් ගාන් බලතත්ර 
හිිමාන් වී ා ලරශයමායරන් ි දම ් කිරීා, ලතජ්ලා කළාාාකරණා, ය ෞඛ්ය  ම ෛරදය විදයාර, 
බලශ් ි  ලංශා, මූලයාා යමොරතුව  ණුරාාව  කරගැීමා,  ම කටාර්  ංරර්නා ලරදාදයලන් කරා ලද 



ඇ.යවො. තන් ල් යාක තරිමයාගා රදී ් යයේත්ර රරරණා කරිමන් ලරයබෝනමා ිවවිසු්   ිවවිසු්  මම්  77  
්  යාා  ංචාරා ලමරතුරදී යදරට ලමර ලතම න් මබා ලදී.  

   
කටාර් රාජ්යයේ  ල්ාාාමය  ම  ්රය් ශ කටතුතු ලාාමය යයික්  ල්දණු් ලා බින් ා ර් බින් ඛ්ීෆාා ල්  මාි  
ාමමාද, මරට විය් ශ ලාාමය යයික්  යාොයමොාඩ් බින් ල්දණු් රම්ාන් බින් ජ්සී්  ල්  මාි  ාමමාද 
ජ්ාාිපති  ෛා්රීතාල සිරිය ේා ාමමා බැමැදැක සුමද  ාකච්ඡා තැරැතමවූම.  

  
යාා රාජ්ය  ංචාරාට  ාගාීරර ඔ් යමෝබර් ා  25 රැි  දිා රයාතාරික  ම රයාෝජ්ා රැ ්වීා් ද 
තරතමරා ලදී. යාා රැ ්වීාට  මභාීත වූ යදරය  රයාතාරික ාාාකයාෝ යදරට ලමර යරයළඳ  ම 
රයාෝජ්ා තරිාාරන් ්මළ ාැංවීා  ඳමා ලරශය පිාරර ගැීමාට මකෙ වූම. රයාතාර,  ංචාරක රයාතාරා, 
රයර ාාකාන්   ම ජ්ාාානය ි යාෝජ්ාා කළ තුන්සිාාකටතම ලිපක ි යාෝජිමයාෝ පිරි ්  යාා 
රැ ්වීාට  මභාීත වූම. යගෞරරීමා රරාිපමාකු යල  යාා රැ ්වීාට  මභාීත වූ කටාර් රාජ්යයේ  රර්ථික 
කටතුතු  ම යරයළඳ ලාාමය යයික්  ලම්ාඩ් බින් ජ්සී්  ල්  මාි  ාමමා කටාර් තාර්ශ්රා ි යාෝජ්ාා 
කයළේා. රැ ්වීයාහි  ා  තමකාරකතමරා දරා ල් ය්  යරයළඳාාට  මයාෝගා ද් රා මරට රදාඛ්මා 
 ංවිනාාා රා කටාර් රාණිජ් ාණ්වලා විසිි . රැ ව්ීයාහි ි ල කටතුතු ලර න් වීයාන් ලාතුව ර, මර 
ණුරටතම  මයාෝීතමාරන් රර්නාා කර ගැීමය්  ලරදායණන් යාරට ලතාාා ් යයේත්රයේ  වියශේෂිම ලංශ 
ි යාෝජ්ාා කළ යතෞ් ගලික රයාතාර 22 ්  කටාර් ජ්ාි ක රයාතාරිකාන්  ාග රයාතාරික මදා තැරැතමවූම. 
යාා රාතමාාන්ට මරණුරටතම පිටිරමල්   තාිමන් 2017 ඔ් යමෝබර් 30-31 ාා දිාරලදී ශ්රී ලංකා-කටාර් 
ඒකාබ් න රර්ථික යකොිම ා රැ ්වීාට ි ාිමමා.  

 
මාා්  ල්  මාි  මීරර්රරාාටතම, ල්ාාාමය  ම  ්රය් ශ කටතුතු ලාාමය ඛ්ීෆාා ල්  මාි  
ාමමාටතම, විය් ශ කටතුතු ලාාමය ජ්සී්  ල්  මාි  ාමමාටතම ශ්රී ලංකායය  ංචාරා කරා යල ට ජ්ාාිපති  
සිරිය ේා ාමමා ඇරතු්  කයළේා.  

 
යාා  ංචාරා ලමරතුරදී මරට පිහිටි  ්ටැාර්ඩ් ශ්රී ලංකා විදයාලාට ිවා ජ්ාාිපති  සිරිය ේා ාමමා මහි 
සිටිා ශ්රී ලාංකික දව  දැරිාන්  ම විණුමය්  කාර්ා ාණ්වලා මදාවිා. ඒ ාමමා කටාරයේ  ් ්ලාිමක 
යකෞතුකාගාරා ාැරඹීාටද ිවයේ ා. යාා  ංචාරා ලමරතුරදී ජ්ාාිපති රරාා කටාරයේ  ර ා ශ්රී ලාංකික 
රජ්ාරද මදා විා.  

  
1976 දී යදරට ලමර රාජ්ය මාන්්රික  බඳමා ඇරණු අ දා සිට ශ්රී ලංකාර  ම කටාර් රාජ්යා ්මා  ීරත  ම 
ිමත්රශීලීෆ  බඳමා තරතමරික. යාා  ංචාරා ශ්රී ලංකායය රාජ්ය ාාාකාකු මරට රාජ්ය  ංචාරාක යාණු අ 
තළදා ලර ්ථාර යරික.  

  
මාා්  ල්  මාි  මීරර්රරාාය  ාාාකතමරයාන් තුතම කටාර් ි යාෝජිම පිරි , ි යාෝජ්ය මීරර් යයික්  
ල්දණු් ලා බින් මාා්  බින් ඛ්ීෆාා ල්  මාි , විය් ශ කටතුතු ලාාමය යයික්  යාොයමොාඩ් බින් ල්දණු් රම්ාන් 
බින් ජ්සී්  ල්  මාි , දිරාන් මිමරි හි  භාති  යයික්  ඛ්ාලිඩ් බින් ඛ්ීෆාා බින් ල්දණු්  ලසී ් ල්  මාි , රර්ථික 
කටතුතු  ම යරයළඳ ලාාමය යයික්  ලමා්ඩ් බින් ජ්සී්  බින් යාොයමොාඩ් ල්  මාි , ාමජ්ා ය ෞඛ්ය 
ඇාැි ීම රචාර්ා මාාන් යාොයමොාඩ් ල්  කුරරි  ම ශ්රී ලංකායය කටාර් මාාාති  රඩ්ඩ් බින් ය අ ල්  ාාර්රි 
ාා ාමතමා ාමතමීරන්යගන්  ාන්විම විා.  

  
ය ෞඛ්ය, යතෝයණ  ම ය් ශීලා ෛරදය ලාාමය රාජිම ය ේාාරතමා, කර්ාාන්ම  ම රාණිජ් ලාාමය රියාඩ් 
බදිතු් දීන්, ාගර  ැලසු්   ම ජ්ල  ් තාදා ලාාමය රන්ා් මකී් , තළාතම  භා  ම තළාතම තාලා ලාාමය 
ාික ර් දා ම්ාාා, විය් ශ කටතුතු රාජ්ය ලාාමය ර න්ම ය ේාාාාාක, විණුලිබල  ම ුණාර්ජ්ාීමා 
බලශ් ි  ි යාෝජ්ය ලාාමය ලජිතම ඩා. යතයර්රා, තාර්ලිය් න්තු ාන්්රී දාජිබර් රමාන්, තාර්ලිය් න්තු 
ාන්්රී ය් . කාදර් ා ්මාන්  ම කටාර් රාජ්යයේ  ශ්රී ලංකා මාාාති  ඒ.ම ්.ඩා. ලිාාය  ාා ාමතමරව  ශ්රී 
ලංකා ි යාෝජිම පිරි ට ඇතුළතම වූම.  
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