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ශ්රී ලංකාව ස ලං ඕ ලංාන  ද ලංවිත්වස ලංබදුවරණද ලංසැකැක්වීන ලං ඕ ලංමුකය ලංනහඕැීන ලංනිස රණද ලංපිළිබඳ ලං

ගිත්සුනවට ලංඅව න් ලංතබයි 

2018 අග ෝස්තු 15 වැනි දින ග ොළඹදී ගයෙෂ්ඨ්න නිාරී ම ්ටමෙග් ප වැවැ ශ රී ා  ී-ඕ්ීන 

ද්විවීර්ශ්වි  උවගද්ශනවා ගෙවැනි රැස්වී් අතරතුරදී රී ා  ී රයස සඕ ඕ්ීන ල්තාතී ප රීයෙස 

අතර ද්විත්ව බදු රණස වැාැක්වී් සඕ මුාෙ ්ඟඕැ ම් නිවීරණස පිළිබඳ ගිවිල්් ෙ ගෙරගටම 

නිගසෝජිත පිරිස්වා නීස ස ප විසි ප අත්ස ප තබන ාදී. 

ග්් ද්විවීර්ශ්වි  උවගද්ශන රැස්වී්ෙ සඕභීගී වූ රී ා  ී නිගසෝජිත පිරිගසේ නීස ත්වස 

විගද්ශ  ෙයුතු අ්ීතෙී ශගේ ගතා ප් රසීද්  ීරිසවසප් ්ඕතී විසි ප ෙරන ාෙ අතර ඕ්ීන 

නිගසෝජිත පිරිගසේ නීස ත්වස එරෙ විගද්ශ  ෙයුතු අ්ීතෙී ශගේ රීයෙ තී ප්රි ත්වස පිළිබඳ 

ගෙවීර්තගප් පතුගේ නිගසෝයෙ ගතා ප් ්ඕ්මුද් අවීද් අතා ඕස ප ්ඕතී විසි ප ෙරන ාදී. 

විගද්ශ  ෙයුතු අ්ීතෙී ශ ගෙග ජ් ගයෙෂ්ඨ්න නිාරී ම ම ග් ප් රී ා  ීගේ ගර්ය ස අ්ීතෙී ශ 

ඕී ආසතන රැස  නිගසෝජිතගසෝෙ සී ච්ඡීවාෙ සඕභීගී වූඕ.  

ගෙරෙ අතර ඇ ශ ගද්ශවීාන ඕී ආර්ථි  සඕගසෝගීතීව තවදුරෙත් ශක් ශ්ත් ග ොෙ ඉදිරිසෙ 

ග නසෑ්ෙ ත් ප තුළ ඇ ශ  ැවවී් ග්් රැස්වී් අතරතුරදී රී ා  ීව සඕ ඕ්ීනස සළි තඕරු  

 ගළේස. 2014 වසගර්දී ්ස් ටම නුවර වැවැ ශ රී ා  ී-ඕ්ීන ද්විවීර්ශ්වි  උවගද්ශනවා වළමු 

රැස්වීගප්දී එළැඹි තීරණ සප්බ පරගස ප  නු ාැබූ වල්විවරප් ක්රිසී්ීර්  සඕ ද්විවීර්ශ්වි  

සඕගසෝගීතීව ඇ ශ  ර ැනීගප් නව ්  ග්ජ්දී සී ච්ඡීවෙ බඳු ප විස. ්ැෙගවරදි   ාීවසෙ 

රගේශ ගෙොරුවවක් ගාස ඕ්ීනසෙ  ඉ පදිසීනු සී රගේ ගක් පද්රස්ාීනසක් ගාස රී ා  ීවෙ 

අතර වෙීවීරි   ගවගළඳ ඕී නීවි  සබඳතී පිජ්ුවවී් උගෙසී  ෙයුතු  ර පනෙ ගෙවීර්ශ්වස 

එ ඟ විස.    

ගවගළඳී්; ස චීර   ෙයුතු; ආ ්න ඕී වි ්න;  ප්   සඕ මිනිස්බා පුහුණුව; ආරක්ෂ්ඨීව; 

 ෘෂි ර්්ස; උසස් අරෙීවනස; සඕ ස ස් ෘ ශස සන ක්ගෂ්ඨේරවා අගනෙනෙ සඕගසෝගීතීව 

ෙැක්විස ඕැකි පුළුතා වරීසස ෙ අසත්   ණු සප්බ පරගස ප ස්ීගාෝචනස ග ොෙ සී ච්ඡී 

 ැරිණි. ඊෙ අ්තරව  ධීවර  ෙයුතු  ක්රීඩාවීව  ිනිය ගතතා සඕ  ෑස් අනී තගේදී සඕගසෝගීතීව 

ෙැක්විස ඕැකි නව ක්ගෂ්ඨේර වශගස ප ඕඳුනී  ැනිණි. රී ා  ී යී ශ  වීණිය ්ඩලඩාවාස සඕ ඕ්ීන 

වීණිය ඕී  ර්්ී පත ්ඩලඩාවාස අතර රී ා  ී-ඕ්ීන වෙීවීරි   රු පසිාසක් ස්ාීවනස කි ම් 

සඳඕී සඕස වී්ෙෙ එ ඟතීව වළ ග රිණි.  
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ආගසෝයන රවර්රන ඕී අගනෙොනෙ ල්රක්ෂිතබව පිළිබඳ ගිවිල්් ෙ ඕැකි ඉක්්නි ප 

එළැඹී්ෙෙ   රී ා  ීගේ සිෙ ඕ්ීනස ගවත සලසාතී ර්ර්ණ ගසේව ස ප සැවී් වඕල් කි ම් සඳඕී 

සලසාතී ස වර්රනස ඕී අගනෙොනෙ වශගස ප ල්දුල් ප් පිළි ැනී් පිළිබඳ අවගබෝරතී 

ගිවිල්් ෙ එළැඹී් සප්බ පරගස ප සා ී බැලී්ෙෙ ගෙවීර්ශ්වස එ ඟ විස.  

ගවොදු අභිාීෂ්ඨස ප ඉදිරිසෙ ග නසෑ් සඳඕී  ාීපීස සඕ බහුවීර්ශ්වීස ස සෙවාදී අිඩලඩාවව 

එක්ව  ෙයුතු කි මගප් වැෙ ත් ් ගෙවීර්ශ්වස විසි ප අවරීරණස  රන ාදී.  

ඉඕළ ගවගළේ ස චීර ්ඟි ප ද්විවීර්ශ්වි  ගද්ශවීාන සබඳතී තඕරු  කි ම් පිළිබඳවෙ 

රැස්වීගප්දී සී ච්ඡී ග රිණි.    

ඕ්ීන නිගසෝජිත පිරිස රී ා  ීගේ  ත  ළ  ීාස තුළ  තීනීස     යසරිරිස සඕ විගද්ශ 

 ෙයුතු අ්ීතෙ  ශාක් ්ීරවන සන ්ඕත්ව  පෙ බැඕැදුුවගේස.  

 

ත්දවිශ වටයුතු ලංඅන තය ාශද 

දවොළඹ 

 

2018 ලංඅද ෝ ්තු ලං16 ලංසැනිද  ලං 


