
මාධ්ය නිවේදනය  

සමුද්රී  න සුරක්ෂිතබව න හා න ආරක්ෂාව න පිළිබඳ න ශ්රී න කාවාේද න යා වත්ව ට න ඉන්දි ානු න සාගර න වටද්නර න

සාගමේේ නඅමාතයවුන්ේේ නප්රසාන  නළ  නේද  

ඉන්දියානු සාගර වටද්දර සංගමයේ යයෙෂ්ඨ න ල ධාරීන්යේ කමිටුයේ 20 වැල සැසිවාරය  හා 18 වැල 

අමාත්ෙ ම්ඩල  සැසි වාරය  සසාමය  ස ාාවර්වවය හා ිරරසර සංව්ධධයය  යදසා වය සහයයෝගීත්ාව 

වැඩි දියුණු කිරීම හරහා අප්රිකාව  ිසියාව  ්ස යරේලියායාව හා මැද යදරදිග යයත්ාව ්සතස්ව කිරීමස යය 

මැයයන්  2018 ඔසතයත්ෝබ්ධ 31 සිට යයොවැම්බ්ධ 02 දසතවා දකුණු අප්රිකායේ ල්ධබන් නුවරදී 

දැවැ්වවිණි. 

අමාත්ෙ ම්ඩල  සැසිවාරය අමත්ා ශ්රී  ංකා රකාශය ඉදිරිද්ව කළ ශ්රී  ංකා ලයයෝතත් පිරියසේ රධාී 

වියද්ශ කටයුතු අමාත්ොංශයේ ි්ධ කක කටයුතු ුබපා දා්ධශ ) යං අංශයේ අධෙසතෂ්ඨ යයරාල් සයරෝයා 

සිරියසේය මහ්වමිය  සාගර පිළිබඳ ක ාපීය සහයයෝගීත්ාවට හා සාගර ිරරසර ය ස භාවිත්ා කිරීමට ශ්රී 

 ංකාව ියරෝදණය කර ඇිර වැදග්වකම ඉස මතු කර දැසතවූවාය.  ක ාදයේ යයත්ාවට සාමූහිකව 

දියුණුවිය හැකි අයුරින් රත්ෙසතෂ්ඨ රිරල  ළඟා කර ගැීම සඳහා සහයයෝගිත්ා වැලපිළියවළකට 

්සතවය ය ස ශ්රී  ංකාව ඇරයුම් කයළේය. අන්ත්්ධ ක ාපීය යවයළඳාම හා ියයෝයයය වැඩිදියුණු 

කිරීයම් වැදග්වකමද ශ්රී  ංකාව අවධාරණය කයළේය. ි්ධ කක  මූය ෝදායික හා දාරිසරික ලයමයන්ට 

අනුව ග්ව ක   21 වැල ශත්ව්ධෂ්ඨයේදී යගෝලීය ගමන්මඟ යවයස  කිරීමට ඉන්දියානු සාගරය 

සූදායමින් සිටිය අත්ර  ඉන්දියානු සාගරයේ පිහිටි රටසත ය ස ශ්රී  ංකාවද ඒ සඳහා ගැ යදය අයුරින් 

සිය කා්ධය භාරය ඉටුකිරීමට සූදායයමන් සිටිය බවද යමහිදී රකාශ විය. 

සාමුද්රීය ිරසතෂ්ඨාව පිළිබඳ ක්රියාකාරී ක්ඩලායයම් ල්ධයද්ශ ලයමයන් ක්රියා්වමක කිරීම සඳහා වය 

මූලියාක වැලමුළුව පිළිබඳ වා්ධත්ාව ඉන්දියානු සාගර වටද්දර සංගමයේ යයෙෂ්ඨ න ල ධාරීන්යේ 

කමිටුවට ඉදිරිද්ව කිරීමද යමහිදී සිදුවිය. සාමුද්රීය ිරසතෂ්ඨා සතයෂ්ඨේත්රයේ රධාය සම්බන්ීකකාරක රට 

ය ස ශ්රී  ංකායේ රය්වය හා  බා ඇිර රගිරය පිළිබඳව යමන්ම 2019 වසය්ධදී ක්රියාකාරී  

ක්ඩලායයම් දළමු රැස ) යම් ස්වකාරක්වවය භාරගැීම සම්බන්ධයයන්ද  ඉන්දියානු සාගර වටද්දර 

සංගමයේ අමාත්ෙවු  ශ්රී  ංකාවට රසාදය දළ කළහ. 

දකුණු අප්රිකායේ යාත්ෙන්ත්ර සබඳත්ා හා සහයයෝගීත්ාව පිළිබඳ අමාත්ෙ ලියාන්ඩියේ සිුලු  මහ්වමිය 

විසින් අමාත්ෙවු න්යේ රැස ) යම් මු ුලය දරය  දී.   ඉන්දියානු සාගර වටද්දර සංගමයේ සාමාතක 

රායෙයන් 21 ට අමත්රව  චීයය  ඊතප්තුව  රංශය  ය්ධමලය  යදායය  ්සතස්ව රායධාලය  හා 

ඇයමරිකා ්සතස්ව යයදදය යය සංවාද  හවුල්කාර රායෙයන් 0දද යමම සැසිවාරයට සහභාගී විය. 

දකුණු අප්රිකානු යායක යයල්සන් මැන්යල ා මහත්ායේ යන්ම ශත් සංව්වසරය අමාත්ෙ ම්ඩල  

රැස ) ම දැවැ්වයවය දියව ම යයදී ිරබුණු යහයින්  ඉන්දියානු සාගර වටද්දර සංගමයේ අමාත්ෙවු  ඒ 

පිළිබඳ වියශේෂ්ඨ අනුස මරණ රකාශයසත සිදුකළහ. ප්රියටෝරියා නුවර ශ්රී  ංකා මහ යකොමසාරිස  

කා්ධයා යේ  දයද්ශිකා ප්රියංගී යහේවාර්වය මහ්වමියද ශ්රී  ංකා ලයයෝතත් පිරිසට ඇතුළ්ව වූවාය. 

 

විේද්ශ නවටයුතු නඅමාතයාාශ  

ේවො ඹ 

 

2018 නේයොවැම්බර් න05 නවැිවනා 


