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ඒකාබද්ධ පුවත්පත් නිවේදනය 

තායිලන්ත අග්රාමාතාතය අතිගරු ජනරාල් ප්රයුතත් නන්-ඔ-නා මාතැතිතුමාතාවේ ශ්රී ලාකා 

ප්රජාතාන්්රික සමාතාජවාදී ජනරජ නිල සානාරය, 2018 ජූලි 12-13  

තායිලන්ත අග්රාමාතාතය අතිගරු ජනරාල් ප්රයුත්  නන්-ඔ-නා මාතැතිතුමාතා සහ ඔහුගේ නිග ෝජිත පිරිස, ශ්රී 

ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාතාජදා ජ ජනරජගේ අතිගරු ජනාධිපති මමාත්රිපාල රිරිගස න මාතැතිතුමාතාගේ 

ආරාධන  පරිදි 2018 ජූලි මාතස 12-13  න දිනදල ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාතාජදා ජ ජනරජගේ 

නිල සංනාර ක නිරත වි .  

2018 ජූලි මාතස 12 දැනි දින තායිලන්ත අග්රාමාතාතයදර ා හා ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිදර ා ගේශපාලන, 

ආර්ථික, තාක්ෂණික, කෘෂිකාර්මික, ධීදර, සංස්කෘතික, ආගමික, සංනාරක ගමාතන්මාත කලාපී  හා 

බහුපාර්ශ්වී  සහග ෝගීතාද  නා ජ දශග න් වූ පුළුල් පරාස කට අ ්  කරුණු ආදරණ  දන 

පරිදි ේවිපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැදැ් වූහ. තායිලන්ත  හා ශ්රී ලංකාද අතර පදතින අ්ඩ , සමීප 

හා මිත්රශීලී  සබතතා පිිබබතද නා කග ෝ ගෙපළ තෘප්තිග න් යුතතුද රිහිප්  කළහ. ගෙරට අතර 

පද් නා සබතතා, උපා මාතාර්ගික ආර්ථික හවුල්කාරී් ද ක් ෙක්දා ඉහළ නංදමින් එමාත සබතතා 

තදදුරට්  ශක්තිමාත්  කිරීමාත සතහා දන රි  කැපවීමාත ගෙපාර්ශ්ද මාත  ිබ්  තහවුරු කගළ  . ශ්රී ලංකා 

ජනාධිපතිදර ා, 2015 ගනොදැම්බර් මාතාසගේ ජ ග දුණු තායිලන්ත නිල සංනාරගේ සාර්ථක ප්රතිලල 

පිිබබතදෙ ගමාතමාත සාකච්ඡා අතරතුර ජ නා කග ෝ ගෙපළ රිහිප්  කළහ. 

ගෙරට අතර පද් නා දිගුකාී න ඓතිහාරික, ආගමික හා සංස්කෘතික සබතතා සැලකිල්ලට 

ගගන, මාතහා දජිරගලොන්ගකෝන් ගබොදින්ද්රගෙබ දරන්කුන් රජතුමාතාගේ රාජය් ද ට සහ 

තායිලන්තගේ ජනතාදට ආශිර්දාෙ කරමින්, ගෙරට අතර පද් නා ගහොත හිගතහි සලකුණක් ගලස 

පූජනී  ජ  ශ්රී මාතහා ගබෝධිගේ අංකුර ක් තිිබණ කිරීමාතට ශ්රී ලංකාද කැමාතැ් ගතන් රිනන බද ශ්රී 

ලංකා ජනාධිපතිදර ා තායිලන්ත අග්රාමාතාතයදර ා ගදත  ිබ්  දරක් ප්රකාශ කගළ  . ගමාතමාත 

තිිබණ  කාරුණිකද පිිබග්  තායිලන්ත අග්රාමාතාතයදර ා, එමාත පූජනී  තිිබණ උ් සද  සතහා 

සුදුසු විධිවිධාන ග  ජමාත සහතික දනු දස ්අදශය කටයුතතු පිිබග ළ ගකගරමින් තිගබන බද ෙැනුම් 

දුන්ගන් .  

ගදගළත හා ආග ෝජන සම්බන්ධතා විෂග හි කරුණු ෙැක්වූ ගෙරගේ නා කග ෝ, සාධාරණ 

ගදගළත ගශ ෂ ක් ළඟා කර ගනිමින්, 2020 දසර දන විට ේවිපාර්ශ්වික ගදගළත ධාරිතාද 

ඇගමාතරිකානු ග ොලර් බිලි න 1.5ක් ෙක්දා දැඩිකිරීමාත සතහා තමාතන් තුළ ඇති කැපවීමාත තහවුරු 

කළහ. ගෙරට අතර ආග ෝජන ප්රදාහ දැඩිදියුතණු කිරීගම් අදශයතාද පිිබබතදෙ ගෙපාර්ශ්ද  ගමාතහි ජ 

එකඟ් ද  පළ කගළ  . තායිලන්ත - ශ්රී ලංකා නිෙහස් ගදගළත ගිවිසුමාත පිිබබත සාකච්ඡා ආරම්භ 

කිරීමාත සම්බන්ධද ගම් අදස්ථාගේ ජ නා කග ෝ ගෙපළ ඒකාබේධ ප්රකාශ ක් කළහ. ගමාතමාත 

විස්තීර්ණ ගිවිසුමාත හරහා අගප්ක්ෂිත අරමුණු සාක්ෂා්  කර ගැනීමාත පිිබබතද ගෙපාර්ශ්ද මාත රි  

විශ්දාස  පළකගළ  . ගමාතමාත සාකච්ඡාදල පළමු දට  2018 ජූලි මාතස 13 දැනි දින ගකොළඹ ජ 

පැදැ් විණි. 

ප්රමු්තා අංශ ෙහ කට අොළ ේවිපාර්ශ්වික ආර්ථික සබතතා දැඩිදියුතණු කිරීමාත සතහා දැෙග්  

 ාන්ත්රණ ක් ගලස ්රි ාකරනු ඇතැයි අගප්ක්ෂිත ගෙරට අතර උපා මාතාර්ගික ආර්ථික 

හවුල්කාරී් ද  පිිබබත අදගබෝධතා ගිවිසුමාතකට අ් සන් තැබීමාතෙ ගෙරගේ නා ක න්ගේ 

නිරීක්ෂණ ට ලක්වි . ගමාතමාත සන්ෙර්භ  තුළ, ශ්රී ලංකාගේ පැදැ් වීමාතට නි මිත ගදගළතාමාත හා 
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සම්බන්ධ කරුණු පිිබබත තායිලන්ත - ශ්රී ලංකා අනු කමිවේගේ මීළඟ ස්ස්වීගම් ජ, ගම් පිිබබතද 

ඒකාබේධ ්රි ාකාරී සැලැස්මාතක් ගකවේම්ප්  කිරීමාතට ගෙපාර්ශ්ද  එකඟ් ද  පළකගළ  . 

ශ් රී ලංකාගේ ආග ෝජන  කිරීමාත සතහා තායි සමාතාගම් ෙක්දන උනන්දුද පිිබබතද තායිලන්ත 

අග්රාමාතාතයදර ා ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිදර ාට ෙන්දා රිනගේ . ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිදර ා ඔවුන්ගේ 

එමාත කැමාතැ් ත පිිබබතද සතුට පළකළ අතර, ශ්රී ලංකාගේ ගකගරන තායිලන්ත ආග ෝජන 

තදදුරට්  දිරිගැන්වීගම් හා ඒ සතහා පහසුකම් සැපයීගම් මාතං සහ විධි පිිබබතද නා කග ෝ ගෙපළ 

සාකච්ඡා කළහ. 

තාක්ෂණික සහග ෝගීතා ක්ගෂ ත්ර ට අොළද, “ස්ද ංගපෝෂිත ආර්ථික ෙර්ශන  ශ්රී ලංකා 

ප්රජාතාන්්රික සමාතාජදා ජ ජනරජගේ භාවිතා කිරීමාත මාතත පෙනම්වූ තිරසර ප්රජා සංදර්ධන ආකෘති ක් 

පිිබබත ඒකාබේධ ්රි ාකාරී දැ සටහන” ට අ් සන් තැබීගම් අදස්ථාද ගෙපාර්ශ්දගේමාත 

නිරීක්ෂණ ට ලක් වි . එකී ඒකාබේධ ්රි ාකාරී දැ සටහන දිදංගත භූමිගබෝල් අදුල් ගේජ් 

රජතුමාතාගේ ස්ද ංගපෝෂිත ආර්ථික ෙර්ශන  ශ්රී ලංකාද තුළ දයාප්ත කිරීගම් අරමුණින් ්රි ා් මාතක 

ගේ. ග්රාමී  ප්රජාදන්ගේ හිතකර සමාතාජ හා ආර්ථික ත් ් ද න් තදදුරට්  දර්ධන  කිරීමාත සතහා 

ගමාතමාත ඒකාබේධ සහග ෝගීතාද ශ්රී ලංකාදට සැලකි  යුතතු සහ ක් ලබාගෙනු ඇත. 

ජල විදුලි උ් පාෙන හා කෘෂිකාර්මික කටයුතතු සතහා ජල සම්පාෙන  සම්බන්ධ ගැටළුදලට 

විසැඳුමාතක් ගලස දැරි දැස්සවීගම් තාක්ෂණ  සතහා රාජකී  තායි රජ  විරින් ලබාගෙන ලෙ 

තාක්ෂණික සහ  සම්බන්ධග න් ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිදර ා රි  ස්තූති  පළකගළ  . ශ්රී ලංකා 

ජනාධිපතිදර ා ගමාතහි ජ ගෙරගේ කෘෂිකාර්මික විගශ ෂඥ න් අතර පදතින සහග ෝගීතාද 

පිිබබතදෙ තෘප්තිග න් යුතතුද රිහිප්  කළ අතර, ශ්රී ලංකාගේ කෘෂිකාර්මික අංශ  නවීකරණ  

කිරීගම් හැකි ාද හඳුනාගැනීමාත සතහා විගශ ෂඥ ෙැනුමාත ගබොහො ගැනීමාත සම්බන්ධග න් තායි 

අග්රාමාතාතයදර ාට රි  ස්තූති  පළ කගළ  . තදෙ, කෘෂිකාර්මික හා ධීදර අංශදල සහග ෝගීතාද 

දර්ධන  කිරීගම් අරමුගණන් අොළ ඒකාබේධ ්රි ාකාරී කඩ ා ම් ස්ස්කරවීගම් දැෙග් කමාත 

හඳුනාග්  නා කග ෝ ගෙපළ, අගප්ක්ෂිත සහග ෝගීතාද පිිබබත ග ෝජනා හුදමාතාරු කර ගැනීමාත 

සතහා ගෙපාර්ශ්ද මාත ප්රමු්් ද  ලබාගෙන බද ප්රකාශ කළහ. 

මීට අමාතතරද, දරෙකරුදන් හුදමාතාරු කරගැනීමාත පිිබබත හා ෙඬුදම් පැමිණවීගම් ජ සහග ෝගීද 

්රි ාකිරීමාත පිිබබත තායිලන්ත රාජධානි  හා ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාතාජදා ජ ජනරජ  අතර 

ගිවිසුමාතට හා ප්රාථමික නිෂ්පාෙනදල එකතුකළ අග  සම්බන්ධ තාක්ෂණික සහග ෝගීතාද පිිබබතද 

කගසේසාර්ේ විශ්දවිෙයාල  සහ ප්රාථමික කර්මාතාන්ත පිිබබත අමාතාතයාංශ  අතර අදගබෝධතා 

ගිවිසුමාතට අ් සන් තැබීගම් අදස්ථාදටෙ නා කග ෝ ගෙපළ එක්වූහ. තායි දාණිජ මාතඩ ල  හා 

ලංකා දාණිජ මාතඩ ල  අතර අදගබෝධතා ගිවිසුමාතකට අ් සන් තැබීමාතෙ ගමාතහි ජ රිදුවි .  

ස්ස්වීගමාතන් අනතුරුද, ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිදර ා තායිලන්ත අග්රාමාතාතයදර ා හා ඔහුගේ නිග ෝජිත 

පිරිස ගදනුගදන් ජනාධිපති මාතන්දිරගේ ජ රාත්රී ගභෝජන සංග්රහ ක් පැදැ් වී . ටට පසුදින, 

අග්රාමාතාතය රනිල් වි්රමාතරිංහ මාතහතා තායි අග්රාමාතාතයදර ා හා ඔහුගේ නිග ෝජිත පිරිස  ගදනුගදන් 

උෙෑසන ගභෝජන සංග්රහ ක් පැදැ් වී . 

තායිලන්ත අග්රාමාතාතයදර ා ඓතිහාරික මාතහනුදර නගරගේ සංනාර  කළ අතර පූජනී  ෙන්ත 

ධාතූන් දහන්ගස  දැතපුො ග් ග්  . ඔහු ශයාගමාතෝපාලි මාතහා නිකාගේ මාතල්දතු හා අස්ගිරි 

පාර්ශ්දදල අති පූජනී  මාතහනා ක හිමිදරුන්ෙ බැහැ දුවේගේ . තායිලන්ත අග්රාමාතාතයදර ා 
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ගප්රාගෙණි  උේභිෙ උෙයාන ටෙ ගි  අතර රි  ශ්රී ලංකා සංනාර  සනිවේහන් කිරීමාත පිණිස 

පැළ ක්ෙ ගරෝපණ  කගළ  . 

ගපොදු ඓතිහාරික, ආගමික හා සංස්කෘතික සබතතා මාතත පෙනම් වුෙ, අගනයොනය දශග න් 

ප්රතිලාභ ඇති ආර්ථික සබතතාදලින් තදදුරට්  ශක්තිමාත්  වූෙ, තායිලන්ත , ශ්රී ලංකාද සහ එමාත 

ගෙරගේ ජනතාද අතර ඇති සොකාලික සම්බන්ධතාද ගමාතමාත සාර්ථක ඉහළ ගපගළ  සංනාරග න් 

පිිබඹිබු ගේ. 

 

2018 ජූලි 13 දැනිො 

 


