
පුද්ගල අවහරණයට එරරහිව කටයුතු කිරීම සඳහා වන පුළුල් කලාපීය ප්රරශයයකට ්රී ලාකාරශ ි ක කවීමම 

විරද්ය කටයුතු අමාත්ය  කල්  මාරීන මහත්ා යි  අවාාරණය කරි  

  
  
2018 අගගෝස්තු 07 වැනි දින ඉන්දුනීසියාගේ බාලි දූපගේ පැවැති පුද්ගල අවහරණය, මිනිස් ජාවාරම සහ ගසසු 
ජාත්යන්ත්ර අපරා  ිළිබබ  බාලි ්රියාවලිගහ හේවැනි අමාත්ය සුළුවව මමූ  ිදගද්  ටයුතතු අමාත්ය තිල් 
මාරපන මහත්ා, පුද්ගල අවහරණයය එගරහිව ටයුතතු කිරීම ස හා වන පුුවල් ටලාපීය ප්රගේ යටයේ, පුද්ගල 
අවහරණය වැලැ්වීම, එහි ිදන්දිත්යන් ආර්ෂා කිරීම හා ඔවුන්ය සහය සැපයීම ගමන්ම අපරා ටරුවන් නීතිය 
හුළවය ගගන ඒම ස හා රජයන්, ජාත්යන්ත්ර සවිද ාන හා සිිදල් සමාජය සම  හවුගල් ටයුතතු කිරීමයේ              
ශ්රී ලවටාව තුඇ මති ටැපවීම යිබ අව ාරණය ටගඇ.ය      
  
අමාත්ය ම්ටයගමන් සහ ගජයෂ්න නිල ාරී ම්ටයගමන් පැවැති සාටඡාවාවලින් අනතුරුව සුළුවව ිදසින් අමාත්ය 
ප්රටා නය්  ගජයෂ්න නිල ාරී ස්ස්වීගස සපාපතිවරයාගප ප්රටා ය්  සසමත් ටරගු  ලැිණි.   
  
ජාත්යන්ත්ර සාටඡාවාවල සහ ප්රතිමාන සටස් කිරීගස ආ ාරට ව ගයන් එ්සේ ජාීනන්ගප ක්රමගයහි සහ ගසසු 
බහුපාර් ්ිදට සවිද ානවල මති වැ ගේටම හඳුනාගේ අමාත්යවරයා, බාලි ්රියාවලියයේ සවක්රමි.ටයන් 
අවහරණය කිරීමය, පුද්ගල ජාවාරමය සහ ගද් සීමා ඉ්මවා යන අපරා වලය එගරහිව ටයුතතු කිරීම සසබන්     
ශ්රී ලවටාගේ තනතිට බැම්ස ්රියාේමට කිරීමයේ සහය පඇටර සිටිගහය  පුද්ගල ජාවාරම වැලැ්වීමය සහ 
මර් නය කිරීමය ප්රතිපා න සපයන  ප්ර ාන ජාත්යන්ත්ර මානව හිමිටස සසුළතිවල පාර් ්වටරුවකු වීම මතුුවව      
ශ්රී ලවටාව ිදසින් ගස සසබන් ගයන් ගු  ලබන ිළයවර අමාත්යවරයා පැහැදිලි ටගඇ.ය  ගද් සීමා ඉ්මවූ සවිදධිත් 
අපරා වලය එගරහි එ්සේ ජාීනන්ගප සසුළතිය සහ එහි 2015 මූලගල්ඛයේ ඇුළන් ආර්ෂාකිරීම සහ අන්ත්ර්-
රාජය  ාරට ්රහණය ිළිබබ  සහගයෝීතත්ාව සසබන්  ගහ.ප සසුළතියේ අපරාු මත් කිරීම ගමහිදී ිදග .ෂගයන් 
ස හන් ටැරිි.  ශ්රී ලවටාගේ ජාතිට මිනිස් ජාවාරස ිදගරෝධී ටාර්ය බලටාය යයගේ පවතින නිරී්ෂණ යාන්ත්රණ 
ිළිබබ වේ, වැලැ්වීම, ආර්ෂා කිරීම, අභිග ෝ නය හා හවුල්ටාරීේවය යන සිවුවැ ෑරුස ස්ථසප මත් ප නස වූ, 

අමාත්ය ම්ඩලලය ිදසින් අු මත් ටරන ල , පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගිට සැලැස්ම (2015-2019) ිළිබබ වේ ඔහු 
ස හන් ටගඇ.ය   
  
අධිටරණ, බන් නාගාර ප්රතිසවස්ටරණ සහ බුද්   ාසන නිගයෝජය අමාත්ය සාරථී දුෂ්මන්ත් මහත්ා  ිදගද්  ටයුතතු 
අමාත්ය මාරපන මහත්ා සම  ගමම සුළුවවය සහපාීත වූ අත්ර වයාපාරිට නායටයන් සම  පැවැති අමාත්ය 

සැසිගහදී ශ්රී ලවටාව ටඇ ප්රටා වලය නායටේවය සැපයීය    
  
ඉන්දුනීසියාු  ිදගද්  අමාත්ය ගර්ටගනෝ මර්සුදි මහේමිය සම   ඕස්ගේලියාු  ස්වගද්  ටයුතතු, ආගමන හා 
ගද් සීමා ආර්ෂට අමාත්ය පීයර් ලයන්, ජාත්යන්ත්ර සවක්රමි.ට සවිද ානගහ අ ය්ෂ ජනරාල් ත්ානාපති ිදලියස 
ගල්සි ස්ිදන්ප යන මහේවරුන් සම   අමාත්යවරයා ද්ිදපාර් ්ිදට සාටඡාවා පැවැේවීය  
  
සුළුවව අමත්ා ටඇ සිය ටථාගේදී , ඉන්දුනීසියාු  ිදගද්  අමාත්ය ගර්ටගනෝ මර්සුදි මහේමිය සම  පැවැති 
සාටඡාවාවලදී  ඉන්දුනීසියාගේ ගලොසගබෝ දිවයින අසල සිදු වූ වයසනටාරී භූමිටසපාගවන් ිදපත්ය පේ සියලු 
ග නා ගවු ගවන් අමාත්ය මාරපන මහත්ා ශ්රී ලවටාගේ ග ෝටය ප්රටා  ටගඇ.ය   
  
අධිටරණ, බන් නාගාර ප්රතිසවස්ටරණ සහ බුද්   ාසන නිගයෝජය අමාත්ය සාරථී දුෂ්මන්ත් සහ ඉන්දුනීසියාගේ හා 
ආසියාන් සවිද ානගහ ශ්රී ලවටා ත්ානාපති  ර් න එස  ගපගර්රා යන මහේවරු , ිදගද්  ටයුතතු අමාත්යාව ගහ, 
අධිටරණ සහ බන් නාගාර ප්රතිසවස්ටරණ අමාත්යාව ගහ, නීතිපති ග පාර්ත්ගසන්තුගේ හා ඉන්දුනීසියාගේ ශ්රී ලවටා 
ත්ානාපති ටාර්යාලගහ නිල ාරීහූ  ිදගද්  ටයුතතු අමාත්ය තිල් මාරපන මහත්ා සම  ගමම සුළුවවය සහ ටය 
සසබන්  ස්ස්වීසවලය සහපාීත වූහ   
  
 
ිදගද්  ටයුතතු අමාත්යාව ය 
ගටොඇඹ 
  

2018 අගගෝස්තු 08 වැනි ා  


