
මාධ්යේ නිවේදනය  

ශ්රීය නකාවාේද නදේේ ප නරූතිපත්තතිප  නාා නර්ථිකව නාා්ේ නාා්ත්රිලවවා   නළිබඳ   නසා ාන  නාට ල් න

23ව නාා්ේ නාා්ත්රිලව නිවකධ්යාරී්තේේ නසාවාගී්ත ේ ්ත 

විදේශ කටයුතු අමාත්ාාං ශග ම් සං ිාං වියාකග ක   ලබක ශ්රී  ලාං කාදව විදේශ 

ප්රේතිපත්තතිපග ාා ර්ථිකක  ා්් තාසං්රිලකවා ග ළිබඳබ  ිාං  ාදග, රසිගා, අප්රියකා, මැද 

දත දිග, ලතිපසං ඇදමරිකා ාා ඕි්ට්රිදේෂිගා ගක කලාත ලට අග්ත  ට ේ 23ක  ා්් 

තාසං්රිලක නිලයාරීසංදේ ිාවාගී්ත දගසං ිඳුදා (15) ර ම්ව විග. 

විදේශ කටයුතු අමාත්ාාං ශදේ ර්ථිකක  ා්් තාසං්රිලකවා ග ළිබඳබ   ැටිටාදසං 

දකොටික් දලි ිතිප දදකක් පු ා තැ ැ්තද ක දමම ිාං  ාදග, 'ඉසංදිගා  ිාග දේ 

දක්සංද්රලි්ාාකගක්' දලි ාා ද දෙ , රදගෝ්ක ාා ිාං චා ක ගමකාසංතගක් දලි ශ්රී  

ලාං කාදව  ්ථයකගට විදශේෂ අ යාකගක් දගොමු ක මිසං මූලික  ශදගසං ශ්රී  ලාං කාදව 

ර්ථිකකග ළිබඳබ   අ යාකග දගොමු ක   ඇත. ශ්රී  ලාං කාදව ්ාත්සංත  ිසංකාම, 

 ් ිාගක්ත ග දමසංම ත්ථදේෂණ ාා කද ෝ්තතාදක අාං ශ ල තබා ඇතිප  ැදග්ත ඉදිරි 

ළිග  ද දමම ිාං  ාදදේදී විදාා දැක්ද   ඇත. ශ්රී  ලාං කාදව ඉරුමතම්ත ඉතිපාාිග ිා 

ිාං ි්කෘතිපග, ්ාත්සංත  දේශතාලක කමතණු ිම්බසංයදගසං ශ්රී  ලාං කා  ද ක ිා්ා   

ඇතුළු එහි විදේශ ප්රේතිපත්තතිපග දමසංම ගාතාලකග, තිප ි  ිාං  ්ථයකග, දතො තුමත 

දැකගැනීදම් අයිතිපග, ිමා් මාය් ාා ියිබ්ථ ර ක්ෂා  ගක ද්තමා්තමක අාං ශද දමහිදී 

විමිා බැදේ. දමම ිාං  ාදගට ශ්රී  ලාං කාදව මුේ දතදෙේ  ා්් නිලයාරීසං, විේ තුසං, 

විද්ාඥගසං ාා ප්රේයාක දතදෙේ  ්ාතාරිකගසං ිාවාගී   ඇතිප අත  දමම ිාකඡාවා ලිසං 

අකතුමත  දික තුකක ක්දෂේත්ර  චාරිකා ක්ද සිු  ිරරීමට නිගමිතග. 

ිාං  ාදගට ිාවාගී ක  ා්් තාසං්රිලක නිලයාරීහු ිැසි  ා ග ර ම්වදේදී විදේශ කටයුතු 

අමාත් තිපලක් මා තක මාතා බැාැු ටු ා. ඔවුසං ළිබඳග්ත විදේශ කටයුතු අමාත්  ගා 

ඔවුසං ශ්රී  ලාං කාදව ඳී සිටික කාලග ඵලදායී ාා රුඛදාගක එකක් දව ායි රුබ තැතීග. 

ිාං  ාදග ර ම්ව ක මිසං කතා කෙ විදේශ කටයුතු  ා්් අමාත්  ිසංත දිේකාකාගක 

මාතා ශ්රී  ලාං කා  ි ම විටම විවිය ිාං ික්ෘතීසං, ්ාතීසං දමසංම විවිය රගම් ල 

ිාං කලකගක්  තැ ැතිප බ ්ත, එහි උතාගමා්ථ් ක භූදගෝලීග ළිහිටීම අතීතදේ සිටම ශ්රී  

ලාං කා  ්ාත්සංත ග තුෙ කැී  දතදකක  ටක් බ ට ත්තිරරීමට ඉ ාේ ූ  බ ්ත තැ ීග. 

ශ්රී  ලාං කාදව විදේශ ිබ තා ල විකාශකග ිා ඉතිපාාිග පු ා දම ට මුහුණු සං අභිදගෝග 

දගකාැ  දක් මිසං, ශ්රී  ලාං කා  ්ාත්සංත  ිබ තා ළිබඳබ  දැ ම් මය්ිා්ාකගක් බ ට 

ත්තවීම ි ාා රුු රුවී ඇතිප බ   ා්් අමාත්  ගා ි ාසං කදෙේග. ඉදිරි දැක්මක් ඇතිප  

කටයුතු ක ක දලිට්ත කලාතග තුෙ ාා දලෝකදේ ඇතිප ක අකාගත ප්රේ ණතා සං ාා 

ඒ ාට මුහුණ දදක රකා ග ිාමූහික  දිොගාබලක දලිට්ත විදේශ  ා්් තාසං්රිලක 



නිලයාරීසං දිරිම්ත කෙ  ා්් අමාත්  ගා ඔවුදකොවුසං අත  ිා සිග ශ්රී  ලාාං ිරක ිගගසං 

ිමඟ ත ්ත ක ිාකඡාවා ඒ ි ාා ඉ ාේ ක  ගසංකා දලි තැ ීග. 

 ා්් තාසං්රිලක නිලයාරීසං ඇමතූ විදේශ කටයුතු අමාත්ාං ශදේ  ැට බලක දේකම් 

 විකාා ර්ථගසිාං ා මාතා ි ාසං කදෙේ ඔවුසං දමම ිාං  ාදගට ිාවාගී විම අදාෙ 

 ා්්ගසං ශ්රී  ලාං කා  ිමඟ ත ්ත ක ිබ තා ල  ැදග්තකම ළිබඳඹිබු ක ක බ යි. දමම 

ිාං  ාදග ා ාා  ්ථතමාකදේ ත තිපක දබොදාෝ දේශතාලක ර්ථිකක ිා ිමා් 

අභිදගෝගගසං ාමුදව  තමසං ක්රිනගා ක ක රකා ග ළිබඳබ   ශ්රී  ලාං කා  ඔවුසං ද ත 

දතො තුමත  ා්ථතා ක ක ා තමණක් දකො , එකී විෂගගසං ිම්බසංයදගසං අදාෙ  ට ේ ාා 

කලාතගසංද තම දෘෂ්ටිදකෝණ ළිබඳබ   කමතණු දසං   ඇතැයිද ඒ මාතා විශ් ාිග තෙ 

කදෙේග. ඔවුසං  ෘ්තතීග ිා දතෞේගලික මට්ටමිසං ශ්රී  ලාං කා  ිමඟ ග දද  ිරරීම, 

ඔවුසංදේ  ට ල ළිහිටි ිා ඒ ාට අක්ත ගැසංූ  ශ්රී  ලාං කා දූත මණ්ටල අදාෙ  ට ේ ිමඟ 

ත ්ත ක ේවිතා්ථශ්වික ිබ තා ශක්තිපම්ත ිරරීමට ද ක   ගමට මා්ත මතකුලක්    

ඇතැයිද ඒ මාතා තැ ීග.  

 

ර්ථිකක  ා්්තාසං්රිලකවා ග ළිබඳබ   ැටිටාක ගටද්ත, ම තකාලීක ර්ථිකක 

ප්රේ ාාගසංදේ  ටා ිා ඉලක්කගත ද දෙ දතොෙ ල විව ගසං විශ්දේෂණග ිරරීදමසං 

අකතුමත , විදේශ කටයුතු අමාත්ාාං ශග ි ම දූත මණ්ටලගක් ි ාාම අතකගක, 

රදගෝ්ක, ිාං චා ක ිා විදේශ ඳිරගා ගක ක්දෂේත්ර  ි ාා විදශේෂ කා්ථග ිායක ඉලක්ක 

ිකි් ක  ඇත. මීට අමත  , ද්ථඛීග අමාත්ාාං ශ ිා දතෞේගලික අාං ශග ිමඟ එක් , කැගී 

එක ද දෙ දතොෙ ේ ිහිත  ට ල ළිහිටි ශ්රී  ලාං කා දූත මණ්ටල 10 කට ශ්රී  ලාං කාදව 

දගෝලීග ිලකුණ ඉාෙ කාං  මිසං ප්රේත්ක්ෂ ර්ථීකක  ාසි ලබාගැනීම ි ාා ඉලක්කගත 

 ැටිටාසං ක්රිනගා්තමක ිරරීමට දම් ා ාා ිාදගෝගග ලබාදදයි. දතො තුමත තාක්ෂණ 

නිතැයුම් ිා දිේ ා දමසංම කාබනික රාා  නිෂ්තාදක ිව්ීටකදේද, ඇඟලුම්, ද දිළිබඳ ිා 

තා ාසං නිෂ්තාදක දකුණු අප්රියකාදවද , කැවුම් ිා ිකි් කෙ රාා  බාද්ථකදේද, 

මැණික් ාා ි ්්ථණාව ණ තු්ථිරදේද, කුළුබඩු ිා ඇඟලුම් බ්රකීලදේද, රු තා ිාං චා ක 

කටයුතු එක්ි්ත අ ාබි එමී්ථ  ා්්දේද, අව්සංත  රදගෝ්කග දකොරිගා  ්ක ්දේ 

ිා ්තාකදේද, බාහි  රදගෝ්කග මිගසංමා දේ ාා දසංතාලදේද ප්රේ ්ථයකග ිරරීම ි ාා 

 ැටිටාසං දම්  ක විට ර ම්ව  වී තිපදේ.  

 

විදේශ කටයුතු අමාත්ාාං ශදේ  ා්් දේකම් දරේි් රර්්ථ ාදම් මා්තමිග ිා අතිපද්ථක 

දේකම් / ේවිතා්ථශ්වික කටයුතු රුමි්ත කාකසංදල මාතා ර ම්වක ිැසි ා ගට ිාවා්  

ූ ා. බණ්ටා කාගක ්ාත්සංත   ා්්තාසං්රිලක පුහුණු රගතකග ිා ලක්ෂම්සං 

කදි්ථගාම්ථ රගතකග ිමඟ ිාදගෝගදගසං දමම ිාං  ාද  ැටිටාක ක්රිනගා්තමක දකද්ථ. 

ලක්ෂම්සං කදි්ථගාම්ථ රගතකදේ වියාගක අය්ක්ෂ රචා්ථග ගදසංෂසං විේක ා්ා මාතා  

'විකාශකග  ක රසිගා  ර්ථිකක දෘෂ්ටිග ිා ඉසං ශ්රී  ලාං කා ට ඇතිප ක ගම්ා්ථා ' ගක 



මැදගසං ර ම්වක දේශකග තැ ැ්තවීග. බණ්ටා කාගක ්ාත්සංත   ා්්තාසං්රිලක 

පුහුණු රගතකදේ අය්ක්ෂ ්ක ාේ තැමලා දේ. ඩීසං මා්තමිග  ිා විදේශ කටයුතු 

අමාත්ාාං ශදේ ්ාත්සංත   ිා තාක්ෂණික ිාදගෝගීතා අාං ශදේ අය්ක්ෂ කළිල 

ද ොසංදිේකා මාතාද ිවා  ඇමතූා.   

 

ඇ ්ගනිි්ාාකග, ඕිද්ේාලිගා , බාං ේලාදේශග, භූතාකග, බ්රකීලග, චීකග, ිරයුබා , 

ඊජිප්තු , ඉසංදිගා , දකසංගා , මැදේසිගා , මාලදි යික, දමොාං දගෝලිගා , මිගසංමා ග, 

දසංතාලග, තාිරිා්ාකග, තලිත්ීකග, දිදකගාලග, සිාං ගප්පූමත , දකුණු අප්රියකා , 

තායිලසංතග, එක්ි්ත අ ාබි එමී්ථ  ා්්ග ිා විගට්කාමග ගක  ට ල  ා්් තාසං්රිලක 

නිලයාරීහු දමම ිැසි ා  ලට ිාවාගී ද තිප. 

 

විදේශ කටයුතු අමාත්ාාං ශග 

දකොෙඹ 

2018 ඔක්දතෝබ්ථ 16  ැනිදා 


