
ලන්ඩනයේ පැවති යපොදු රාජ්ය ණ්ඩඩල නාක  මුළුවව  මභාාී  යවිනන් ජ්නාිපපති ෛණ්රිපාල රිසේයම න ණැතිමාණා 

තිරමර මංවර්ධනක උයෙමා වූ  ශ්රී ලං ායන ලල – භසේත මංවර්ධන උපාකණාර්ග පිළිබඳව  රුණු ෙක්වයි 

2018 අප්රේල් ම    16 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා ලන්ඩනප්ේ පැවති ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩල රාජ්ය නාක   ුළුවවට ාා ම  

 ුළුවව ාා  බැඳි රැ ්වීම් ාා උත් ව අව ්ථාවලට ශ්රී ලා ාව නිප්කනජ්නක  රන්න් ජ්නාපතපති ත රිපාල සිසේප් ේන 

 ැතිතු ා  ාභාගී වික. ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩල රාජ්ය නාක කන්ප්  නිල  ුළුවවට, විප්ේශ අ ාත්යවුන්ප්  පූර්ව රැ ව්ී , 

රාජ්ය නාක කන් අත්ර නිල රැ ්වී   ා රාජ්ය නාක කන්ප්  ුදප්ද ලා රැ ්වී  අකත් ප්.. ජ්නාපතපතිවරකාප්  ප්   

 ාචාරක  ඳාා විප්ේශ  ටයුතු අ ාත්ය තිලක්  ාරපන  ාත්ා ද මක්වික. 

රාජ්ය නාක   ුළුවවට  ාභාි  ූ  ජ්නාපතපති ත ්රීපාල සිසේප් ේන  ැතිතු ා, තුලනාත්   ප් න්  පසේපූර්ණ ාසේත් 

වර්ධන  ඟක් අනුග නක කිරී   ඟින් තිර ර  ාවර්ධනක ළඟා  ර ගැනී   ඳාා ශ්රී ලා ාව  තු උපාක ාර්ග ළිබඳබඳව 

 ුණු දැක්වීක. “යපොදු අනාගතකක්  රා“  කන  ැප්කන් ූ   ුළුවප්. නිල ර ාශනක ජ්නාපතපති ත රිපාල සිසේප් ේන 

 ැතිතු ා ඇතුුව රාජ්ය නාක කන් විසින්  ම් ත්  රගන්නා ලදී. ප්ම් ර ාශනක  ි න් ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩලකට අකත් 

රටවල් ම,  ාවිධාන රඥප්තතිප්ේ ඇතුළත් ූලික  ප්ේශපාලන ාර පේධීනන් ප්වනුප්වන් සික ප්නො ැප්ලන  ැපවී   ාති  

 ළ අත්ර,      ්්රී රුුස   ානාත් ත්ාව  ා අන්ත්ර්ගත්වී , රජ්ාත්ාන්රි  තකත්න ශක්ති ත් කිරී   ා  ා ක 

රවර්ධනක කිරී , බුදපාර්ශව්ි  ප්වප්ළඳ පේධති ශක්ති ත් කිරී , තප්කනජ්න අව ථ්ා රුුවල් ම කිරී   ා අන්ත්ර් – ප්පොදු 

රාජ්ය  ්ඩඩල ප්වප්ළඳ  ටයුතු වැි  ියයුණු කිරී , පූර්ණ  ා තිර ර තර්ථි  වර්ධනකක් ඇති කිරී , අවදානම් හිත් බව 

 ා  ාලගුණි  විපර්කා   ා ච්ඡාවට බඳුන් කිරී ,  ාගර ළිබඳබඳ තිර ර  ාවර්ධනක, බල ශක්තික  ා  ්වභාවි  

 ම්පත් තිර ර අයුසේන් භාවිත් කිරී , ප් ෞඛ්යක, අධයාපනක,  යිබර් තරක්සාව  ා රච්ඩඩ ාරී අන්ත්වාදක, න්නි  ්

ජ්ාවාර   ා ළ ා සූරා ෑ , බරපත්ල  ා අන්ත්ර්ජ්ාති   ාවිධානාත්   අපරාධ  වැළැක්වී  කන වැදගත් ක්ප්සේත්ර 

 ම්බන්ධප්කන් අවශය ්රිකා ාර්ග ගැනී ට රතිඥපා ලබා දුන්ා. 

 ාලගුණි  විපර්කා ,  ුළද්ර ූෂසණක  ා ීම ාව කක් වා  ුනන් ඇල් මීම   ඟින් වන බලපෑම්විකන්   ාගරක තරක්සා කිරී  

 ඳාා  ෘජු,   ාප්කනජ්නක ූ  රකත්නකක් ප්වනුප්වන් ම ඟප්වන්න් යපොදු රාජ්ය ණ්ඩඩල ලල ්රඥප්තතික රාජ්ය නාක කන් 

විසින්  ම් ත්  රගන්නා ලදී. යණණ මන්ෙර්ාක මාළ  යඩොලාන මංරක්ෂණක කිරීයේ මභයකෝී තා වැඩපිළියවල මඳභා 

මූලි ත්වක ගැලණ  ශ්රී ලං ාව ඟ ව වූ අතර, නීල තර්ථි  වර්ධනක, ප් ොරල් මපර රති ා  ්රණක, න්නි  ්්රිකා ාර ම් 

ාරාා සිදුවන  ාබන්ඩප්කොක් යිඩ් විප් නචනප්කන්  ාගර තම්ික  රණකට මප්රහිව  ටයුතු කිරී  කනාදී වශප්කන් ූ  

 ාගරක ාා අදාළවන අප්නකුත් ක්ප්සේත්ර  ම්බන්ධප්කන් ූලික ත්වක ප්ගන ්රිකාකිරී ට ප්වනත් රටවල් ම ගණනාවක් ම ඟ 

ූ ා. මක් ත් රාජ්ධානික  ා වනවාටු රාජ්යප්ේ ූලික ත්වප්කන්  ාගර ්තලා ි්කක්විකන් ප්ත්ොර  ලාප බවට පත්කිරී  

 ඳාා ්රිකාත්   වන ‘පිසේරිදු මාගර මන්ධානක’ ප්වත් සික  ාප්කනගක ලබාදී ටද ශ්රී ලා ාව ම ඟ වික. 

 ුළුවව අත්රතුර රාජ්ය නාක කන් විසින් යපොදු රාජ්ය ණ්ඩඩල මයිබර් ්ර ානනක නන්න් ත්වත් වැදගත් ිකකැවිල් මලක් 

 ම් ත්  රගනු ලැබීක. කන් ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩලප්ේ රුුසාර්ථ,  ානව හින් ම් ාා අදා ් ර ාශ කිරීප්ම් නිදා ට ගු 

 රන විවෘත්, රජ්ාත්ාන්රි ,  ා  ාමී  ා තරක්ෂිත් අන්ත්ර්ජ්ාලකක්    ් කිරී   ඳාා වන ප්පොදු  ැපවී  ළිබඳබිඹු 

ප් ප්රයි. ජ්ාති   යිබර් තරක්ස  උපාක ාර්ග වැි ියයුණු කිරීප්ම් ප්ාන ශක්ති ත් කිරීප්ම් ාා  ාර්ක  ැලුනම්     ්

කිරීප්ම් අරුළණින් ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩලක ාරාා  ාප්කනගීත්ාව වර්ධනක කිරී ට  ා 2020 ව ර වන විට ජ්ාති  

 ට්ටන්න්  යිබර් අවදානම් ඇගයීම් භාරගැනී ට කාත් ර ාශනක ම ඟ ප්වයි. තප්කනජ්න රුුවල් ම කිරී  ාා අන්ත්ර් – 

ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩල ප්වප්ළඳ  ටයුතු 2030 ව ර වන විට ඇප් සේ ානු ප්ඩොලර් ට්රිිකකන 2 ක් දක්වා වර්ධනක 

 රගැනීප්ම් අරුළණින්, රාජ්ය නාක ප්කන, යවයළඳ මභ ආයකෝජ්න මඳභා වූ යපොදු රාජ්ය ණ්ඩඩල මේබන්ධන නයාක 

පත්රක පිළිබඳ ්ර ානනක ද  ම් ත්  රගත්ා. ශක්නුත්ා  ාවර්ධනක  ා දෘඪ  ා  ෘදු  ම්බන්ධත්ාව ප් ප්රහි බලපානු 

ලබන  ාර්ක  ැලුන ක්  ාවර්ධනක කිරී   ඳාා ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩල ප්ල් ම ම්වරකා බලාත්   කිරී ද කාත් 

ර ාශනකට ඇතුළත්  ර තිප්.. 

‘තිරමර මංවර්ධන ඉලක්  අත්පත්  රගැලණ: වයාපාර, මණාජ් මභ රජ්කන් යපළගැම්වීණ’ කන ණැයකන් පැවති ප්පොදු 

රාජ්ය  ්ඩඩල වයාපාර  ා දක අ ත්න්න් ජ්නාපතපති ත රිපාල සිසේප් ේන  ැතිතු ා, කාපත් වයාපාර රතිපත්ති,  ා ක 



 ා කාපාලනක  ඳාා උත්ප්රේර කක් වන බවත්, ඒ ාරාා   ාජ් වගකී   ා නීතිප්ේ තපතපත්යක ත්ාුරු ප් ප්රන 

බවත් අවධාරණක  ප්ළේක. 

රාජ්ය නාක   ුළුවවට   ගාමීව පැවති සික විසක පථකට අදාළ උත් ව අව ථ්ා  ා  ුළුව  ඳාා  ශ්රී ලා ාව නිප්කනජ්නක 

 රන්න්, ුළදල් ම ාා ජ්න ාධය අ ාත්ය  ාගල   රවීර  ා  ර් ාන්ත් ාා වාණිජ්  ටයුතු අ ාත්ය සේසාඩ් බියයුදීන් කන 

අ ාත්යවු  ාභාගී ූ ා. ශ්රී ලා ාප්. ුනුව ාා  ධය පසේ ාණ වයව ාක කන් 40 ප්දප්නකු  ාභාගී ූ  ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩල 

වයාපාර  ා දක ප් ප් ේ පැවති රැ ්වීම්විකන් ම ක් ූ  අත්ර ශ්රී ලා ාප්. ප්වප්ළඳ  ා තප්කනජ්න අාශකන්හි  ාවර්ධනක 

වීප්ම් ශ යත්ාව ළිබඳබිඹු කිරී   ඳාා ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩලක ප්.ිය ාවක්  ර ගැනී ට ශ්රී ලා ාව නිප්කනජ්නක  ළ 

වයව ාක ප්කන ළිකවර ගත්ා.  ා දප්ේ  ැී  ප්පප්නන සිදුවී  ූ ප්ේ “නිර්ණාණයකහි ෙක්ෂ දිවයින“නම්  න්නා ක 

මබඳදැක්වී යි. මක ප්ත්ොරතුු ත්ාක්සණ(IT) – වයාපාර ්රිකාවික බාහිර රණ(BPO) කන අාශප්ේ නිර් ාණශීීමත්වක  ා 

නිරුණත්ා ප්ක්න්ද්ර  රගනින්න් සිදු ප් සේණි. ශ්රී ලා ාව නිප්කනජ්නක  රන්න් ුළදල් ම ාා ජ්න ාධය අ ාත්ය  ාගල   රවීර 

 ාත්ා ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩල කුඩා රාජ්ය ප්වප්ළඳ ූලලය පාුන   ළිබඳබඳ  ම්ුළතිකට අත් න් ත්ැබීප් න් අනතුුව කුඩා 

රාජ්ය යවයළඳ මූලය පභුක ණ ළිබඳබඳ ාුරල ළිහිටුවී   ඳාා කන්ියකාව, ුළුසික ාා ප් නල් මටාව   ඟ ශ්රී ලා ාවද මක්වික. 

2020 ව ප්ර් පැවැත්වී ට නිකන්ත් මීළඟ ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩල රාජ්ය නාක   ුළුවප්.  ත් ාර ත්වක ුවන්ඩාව විසින් 

දරනු ලබයි. 

ප්පොදු රාජ්ය  ්ඩඩල නිල ර ාශනක ාා  ම් ත්  රගත් ප්වනත් ිකකැවිිකවලට අදාළ සිකු 

ප්ත්ොරතුු http://thecommonwealth.org/newsroom කන අන්ත්ර්ජ්ාල  බැඳික ඔ ්ප් ේ ලබාගත් ාැකික. 

 

 

විප්ේශ  ටයුතු අ ාත්යාාශක 

ප් ොළඹ 

2018 අප්රේල් ම     25 වැනිදා 
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