
ජනාධිපති මෛත්රිපාස රිසේන  න ෛා ානේ නායකත්වනයන් යුත් ශ්රී සාකා ත  

පිසේ ක් රිවුවැනි බිම් ්නෙක්  මුළුවෙ  ාභාගී නවයි ; බිම් ්නෙක්   ාවිධානනේ 

 භාපති ධුරය ශ්රී සාකාවෙ 

2018 අග ෝස්තු 30 – 31 යන ගෙදින ගේපාලගේ කත්මණ්ඩු නුවර පැවැත්ගවන බහු 

ආංශික තාක්ෂණික සහ ආර්ථික සහගයෝගීතාව සඳහා වූ ගබං ාල ගබොක්ක ආශ්රිත රලවල 

මුලපිරීම ගහවත් බිම්සග්ලක් සංවිධානගේ සිවුවැනි සමුළුවල සහභාගී වන ශ්රී ලංකා තත 

පිරිගසේ නායකත්වය ජනාධිපති මමත්රිපාල සිරිගසේන මහතා විසිේ ෙරනු ලබ . සමුළුව 

අවසානගේදී, බිම්ස්ගලක් සංවිධානගේ  වත්මේ සභාපතිත්වය ෙරන ගේපාලය විසිේ එම 

සභාපති ධුරය  ශ්රී ලංකාවල පිරිනැමීමල නියමිතය.  

සමුළුවල සහභාගි වන රාජය නායකයේගේ හුගෙකලා රැස්වීමක්ෙ ඇතුළත් සිවුවැනි 

බිම්ස්ගලක් සමුළුවල ගපර 16 වැනි බිම්ස්ගලක් අමාතය රැස්වීමෙ, බිම්ස්ගලක් ගජයෂඨ් 

නිලධාරීේගේ රැස්වීගම් 19 වැනි සැසිවාරයෙ පැවැත්ගව .  

ශ්රී ලංකාගස සහ මියේමාරගේ ජනාධිපතිව, , ්ේදියාගස, බංේලාගයේගේ, ගේපාලගේ 

සහ තා ලේතගේ අග්රාමාතයව,  ගමේම ූතතාන රජගේ ්රධාන පපගයේකවරයා ගමම 

සමුළුව සඳහා සහභාගි වන සිය තත පිරිස්වල නායකත්වය ෙරති. සමුළුගස අවසේ දිනය 

වන අග ෝස්තු මස 31 වැනිො රාජය නායකයේ විසිේ,  " සාමකාමීබගවේ, සශ්රීකත්වගයේ 

සහ තිරසරබගවේ යුත් ගබං ාල ගබොක්ක ආශ්රිත කලාපයක්" යන මැගයේ යුත් සිවුවැනි 

බිම්ස්ගලක් සමුළුගස ්රකාේනය සම්මත කර ැනීමල නියමිතය.  

මීල අමතරව, සමුළුව අතරතුරදී බිම්ස්ගලක්  විදුලි ජාලක  අේතර් සම්බේධකතාව 

ගවනුගවේ එළැගෙන අවගබෝධතා ගිවිසුමකලෙ  රාජය නායකයේ ්දිරිපිලදී අත්සේ 

තැබීමල නියමිතය.  

සමුළුගස රැසව්ීම් අතරතුරදී බිම්ස්ගලක් කලාපගේ වර්ධනය සහ ආර්ථීක ගසෞභා යය ්හළ 

නැංවීම සඳහා ්රමුතතා අංේ යලගත් එක  වූ මූලාරම්භයේ රැසක් සමාගලෝචනයල ලක් 

ගකගරනු ඇත. ගවගළඳ හා ආගයෝජන, තාක්ෂණය, බලේක්තිය, ්රවාහනය හා 

සේනිගසෙනය, සංචාරක කලයුතු, ධීවර කලයුතු, කෘෂිකර්මය, සංස්කෘතික සහගයෝගිතාව, 

පරිසරය සහ ආපො කළමනාකරණය, මහජන ගසෞතයය, පුය ලාේතර සම්බේධතා, 

දිළිඳුකම පිටුෙැකීම, ත්රස්තවාෙය පිටුෙැකීම හා ජාතයේතර අපරාධ, සහ ගයේගුණික 

විපර්යාස බිම්ස්ගලක් සංවිධානගේ සහගයෝගීතාව යලතල අයත් ්රම්රතතා අංේ ගස.  

1997 වසගර්දී ආරම්භ කරන ලෙ බහු ආංශික තාක්ෂණික සහ ආර්ථික සහගයෝගීතාව 

සඳහාවූ ගබං ාල ගබොක්ක ආශ්රිත රලවල මුලපිරීම (බිම්ස්ගලක්) ෙකුණු සහ ගිණිගකොණදි  

ආසියානු රලවල් එකිගනකා හා සම්බේධ කර . ගබං ාල ගබොක්ක ආශ්රිත කලාපය ගලෝක 



ජන හනගයේ 21% ක ්රතිේතයකල නිජබිම වන අතර, එි සාමානය ෙළ ගයශීය 

නිෂ්පාෙන වර්ධන ගස ය 6.5% කි.  

තාක්ෂණ අංේය  සඳහා  ්රමුතත්වය ෙරන  රල  ගලස ශ්රී ලංකාව නම් කර ඇති අතර, ගම් 

යලගත් ශ්රී ලංකාව තුළ තාක්ෂණ හුවමා,  මධයස්ාානයක් සා්ාපිත කිරීම සලකා බලමිේ 

පවති . ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසාය ්ලක්ක කර නිමිේ සාමාජික රලවල් අතර 

සහගයෝගීතාව හා හවුල්කාරීත්වය ඔස්ගසේ ඔවුේගේ තාක්ෂණ පෙනම පුළුල් කිරීම ගමම  

මධයසා්ානගයේ අගේක්ෂා ගකගර්.  

ගතවැනි බිම්ස්ගලක් සමුළුව 2014 වසගර්දී මියේමාරගේ ගේ පී ගලෝ නුවර පැවැති අතර, 

2016 වසගර්දී බිම්ස්ගලක් නායකයේගේ හුගෙකලා රැස්වීමක්ෙ, බ්රික්ස් සහ බිම්ස්ගලක් 

සංවිධානවල ඒකාබයධ සමුළුවක්ෙ ්ේදියාගස ග ෝආ ිදී පැවැත්විණි.  

විගයේ කලයුතු රාජය අමාතය වසේත ගසේනානායක මහතා සහ විගයේ අමාතයාංේගේ හා 

කත්මණ්ඩු නුවර ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලගේ නිලධාරීූෙ, සමුළුවල සම්බේධ 

රැස්වීම්වලල සහභාගී ගවති.  

සිය ගේපාල සංචාරය අතරතුර  ජනාධිපති මමත්රිපාල සිරිගසේන මහතා සැේතැම්බර් මස 

01 වැනිො එරල ජනාධිපතිනි  බිෙයා ගයවි භේොරි මහත්මිය සහ අග්රාමාතය ත්ග ා ්රසාය 

ඔලි මහතා හමුවීමල නියමිතය. ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා ගවනුගවේ ගේපාල 

ජනාධිපතිනිය පවත්වන රාත්රී ගභෝජන සංග්රහයකලෙ ජනාධිපති  සිරිගසේන මහතා සහභාගී 

වනු ඇත.  

මීල අමතරව, ජනාධිපති මමත්රිපාල සිරිගසේන මහතා  සැේතැම්බර් මස 01 වැනිො ලුම්බිණි 

නුවරල යෑමල නියමිත අතර සැේතැම්බර් මස 02 වැනිො කත්මණ්ඩු නුවර සාක් මහගල්කම් 

කාර්යාලයල පැමිණ එි පැවැත්ගවන , ක් ගරෝපණ වැඩසලහනකලෙ එක්වීමල නියමිතය.  

විගයේ කලයුතු අමාතයාංේය 

ගකොළෙ 
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