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විදේශ කටයුතු අමාත්ය,  රු  ිලක්  මාපන  මතිලතුමා විින්  නා්ලිමදන් තුදේදී කපනු කබ  විදශේෂ 
ප්රකාශ  - 2019.07.25 

නිදහදසේ එකිද කා ඇසුු  කිරීදන සහ සාමකාමීව එ් රැස්වීදන අයිිලවාිනකන පිළිබඳ විදශේෂ වා්ලත්ාකු  
් දකම් ට් නි දකට්දසෝින දවෝල් මහත්ාදේ ශ්රී ක කා ස චාප ට අදාළ රතටලුව සනබ් ධද ්   නසුගි  
අඟහු වාදා ( ජූිම 23 ) සහ  බදාදා ( ජූිම 24) දි   නා්ලිමදන් තු ම් ත්රීවු ්  කිප න දදද  ව විින්  
කු ණු දත් වීම සහරු  අග්රවිනිශ්ච කාපතුම්  සහ දක ළ  මහාිකකපයද  රු  විනිශ්ච කාපවු ් ට 
එකී විදශේෂ වා්ලත්ාකු  හා සමඟ සාකච්ඡාව්  සඳහා ඉල්ලීම්  කපමි්  විදේශ කටයුතු අමාත්යා ශ  
විින්  රත් පි වප දවත් මාදේ අවධා   ද  මු කප ඇත්.   

රු  නා්ලිමදන් තු ම් ත්රීවු ්  විින්  විවිධාකාප වූ අදහස් පාශි ්  දත් වීම දහේතුදව්  සතළකි යුතු 
අ් දමක වයාකූළ ත්ත්ත්ව ්  ඉස්මතුවී ඇිල දහයි් ,  නහත් දත් දව  කු ණු ඔබ ඉදිරිද  නළ කප ිනටිනු 
කතමතත්දත්මි. 

දත ට ිනදුදවමි්  නවිල  නිදහදසේ එකිද කා ඇසුු  කිරීදන සහ සාමකාමීව එ් රැස්වීදන අයිිලවාිනකන 
පිළිබඳ විදශේෂ වා්ලත්ාකු දේ ස චාප ,   ශ්රී ක කා පේද  ාපාධ ද ්  එ් සත් ේාන්් දේ විදශේෂ ක්රි ා 
නරිනාටි පිළිබඳ බක කත් නා්ලශ්ව ්  විින්  ිනදු කපනු කබ  මීට සමා වූ ස චාප මාකාදවප  එ්  
දක ටසකි.  

 දමව්  ස චාප ්  පිළිරනු කතබීදන අපමුය ව් ද් ,  විවෘත් සහ ස වාදශීලී භාවා්ලථ  අපභ ා,   
එ් සත් ේාන්් දේ ස විධා   ඇතුළු ේාත්ය් ත්ප ප්රේාව හා සමර උදප්  උප රතටී කටයුතු 
කිරීදන ශ්රී ක කා පේද  අද ් ෂාව්  ක්රි ාවට  ත වීදනදී විනිවිදභාවද ්  යුත් ක්රි ාදාම ්  
අනුරම   දකදප  බවට සහිලකවීමයි. 
 

 දන වූ කළී විදශේෂ වා්ලත්ාකු ව ව දමපටට සනප්රා ත් වූ නළමු අවස්ථාව ද  දේ  2015 ේ වාරි 
මස 08 ව  දි  ිනට දමව්  ස චාප 08 ්   ිනදු කප ිලදේ. ඒ සෑම අවසථ්ාවකදීම,  එකී විදශේෂ 
වා්ලත්ාකු ව් දේ ක්රි ාකාපකන සනබ් ීකපය  කපමි් ,  විවිධ පාේය අ ශ හා සමර සාකච්ඡා  
ස විධා   කිරීම  විදේශ කට තු අමාත්යා ශ  විින්  අනුරම   කප  කද සාමා ය ක්රි ා 
පිළිදවත් වි . ඒ එ්  එ්  ස චාප  ාපනභ කිරීමට දනප,   එකී විදශේෂ වා්ලත්ාකු ව්  හමුවීමට 
අදහස ්කපනු කබ  පුේරක ් දේ  ාම කතයිසත්ුව්  එ් සත් ේාන්් දේ ස විධා   විින්  ශ්රී 
ක කා විදේශ කටයුතු අමාත්යා ශ ට ඉදිරිනත් දකද්ල.    
 

 රතටලුවට තුඩු දී ඇිල වත්ම්  විදශේෂ වා්ලත්ාකු දේ ස චාප  සනබ් ධද ් , විදශේෂද ්   
සටහ්  කප රත් යුතු වතදරත් කාපය ්  ව් ද් ,   දන හා සමා ව දනප නතවතිල ස චාපවකදී 
කටයුතු කප  කද නරිදිම,  දමවපද ස විධා  කටයුතු සාකච්ඡා කිරීම පිණිස අදාළ 
නා්ලශ්වකු ව් දේ ප්රාපනභක රැස්වීම්  අමාත්යා ශ  විින්  කතඳව  කද බවයි. ඉ්  
අ තුු ව,    විිකමත් සනමුඛ සාකච්ඡා සඳහා විදශේෂ වා්ලත්ාකු විින්  කපනු කබ  ඉල්ලීන 
විදේශ කටයුතු අමාත්යා ශ  විින්  අදාළ ා ත්  දවත් ද  මු කපනු කතදේ.  දමම 
අවස්ථාදේදීද,   රු  අග්ර විනිශ් කාපකාපතුම්  සහ දක ළ  මහාිකකපයද  රු  
විනිශ්ච කාපවු ්  ඇතුළුව,  රැස්වීන 20 කට අිකක අද ් ෂිත් සාකච්ඡා සනබ් ධද ්  ඒ හා 
සමා වම කටයුතු කප  කදී.  
 

 ඉහත් කී ප්රාපනභක රැස්වීදනදී,  දන ිමස් දදනා්ලත්දන් තුදේ සහ  තිිලනිල දදනා්ලත්දන් තුදේ 
නිද ෝජිත්යි්  විින්  හුවා ද් ව  කේදේ,   විදේශ කටයුතු අමාත්යා ශ  විින්  අිකකපය 
අමාත්යා ශද  දල්කන අමත්  කද ිමපිද  සඳහ්  කප ඇිල රතටලු සනබ් ධද ්  විදශේෂ 
ස් ධා  නිද ෝජිත් ා විින්   විමසීමට ඉඩ කඩ ඇිල බවයි. එකී කාපයා සනමබ් ධද ්  
 ාවත්කාලී වූ  කපණු දත් වීදන කා්ල  භාප  තිිලනිල දදනා්ලත්දන් තුව විින්   භාප ර්  ා 
කදී. 
 

 අදාළරතටලු ඇතුළත් කපමි්  අිකකපය අමාත්යා ශද  දල්කනට,  ාප් ෂක අමාත්යා ශද  
දල්කනට සහ රු  තිිලනිලවප ාට ිමපි ්   තවීමට විදේශ කටයුතු අමාත්යා ශද   වතඩබක  
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දල්කන විින්  කටයුතු කප  කේදේ දමව්  නසුබිමක . දමකී විදශේෂ රතටලු සනබ් ධද ්  
විදශේෂ වා්ලත්ාකු  විින්  කු ණු විමසීමකට ඇිල හතකි ාව සනබ් ධද ්   අදාළ ා ත්  
කල්ිල ා දතනුවත් කිරීම එකී ක්රි ාදාමද  අපමුය වි . 
 

 රු  අග්ර විනිශච් කාපකාපතුම්  සහ දක ළ  මහාිකකපයද  රු  විනිශ්ච කාපවු ්  
සමර අද ් ෂිත් සාකච්ඡාවට ඉඩ දි  යුතු බවට නි්ලදේශ ්  විදේශ කට තු අමාත්යා ශද  
වතඩබක  දල්කන විින්   වා ඇිල ිමපිද  කිින දකසකි්  වත් සඳහ්  කප  තිල බව දනති 
 නු ඇත්. දමම ිමපිද ්  ද් වා ඇත්දත්,  විදශේෂ වා්ලත්ාකු  විින්  දමම සාකච්ඡා අද ් ෂා 
කප  බව නමයකි. 

 

 ඒ හා සමා වම,  එකී කු ණු සාකච්ඡාවට භාේ   ව  බව් එම ිමපිද  කිිනම ස්ථා  ක 
සඳහ් ව ද  මතිල අත්ප,  එකී කු ය සාකච්ඡාවට භාේ   කිරීමට ඇිල හතකි ාව 
සනබ් ධද ්  නමය්  අදාළ ා ත්  දතනුවත් කප ඇත්. දමදසේ ක්රි ා කප  කේදේ,   
ස චාප ට දනප  ජූිම මස 05 ව  දි   නතවතිල නා්ලශ්වකු ව් දේ  රැස්වීදම්  අ තුු ව . 
 

 විදශේෂ වා්ලත්ාකු  විින්  කප  කද ඉල්ලීන,  අිකකපය අමාත්යා ශ  සහ අිකකපය දසේවා 
දක මිෂ්  සභාව හපහා දතනුන දීදම්  විදේශ කටයුතු අමාත්යා ශ  විින්  විිකමත් ක්රි ා 
නරිනාටි  අනුරම   කප ඇත්.විදේශ කටයුතු අමාත්යා ශ  විින්  එව  කද ිමපි  
සතළකිල්කට රත් අිකකපය දසේවා දක මිෂ්  සභාව රු  අග්ර විනිශ්ච කාපතුම්  විමසා 
ිනටි  කද අත්ප,    සාකච්ඡාව කබා දද  කේදේ එතුමා විිනනි. 
 

 විදේශ කටයුතු අමාත්යා ශද  වතඩ බක  දල්කනවප ාදේ  ිමපි   අිකකපය කටයුතුවකට 
මතදිහත්වීම්  බවත්,  එ  රු  අිකකපය ට අනහාස කිරීම්  බවත් හුවා දත් වීමට සමහප 
නා්ලිමදන් තු ම් ත්රීවු ්  විින්  කටයුතු කිරීම රත  මම උද් ම කයරාටු දවමි. දන සෑම 
මත් නළකිරීම් ම සත්යද ්  දත් ප . 
 

 විදේශ කටයුතු අමාත්යා ශ  විින්  දමම විදශේෂ චාරිකාව සනබ් ධද ්  ර්  ා කද දමම 
පි වප,  නළමු වපට ර්  ා කද පි වප්  ද  ව  බව  ළිත් අවධාපය  කිරීමට 
කතමතත්දත්මි.  ඇත්ත්වශද ් ම,   මීට ප්රථම දසේවද  ිනටි විදේශ අමාත්යා ශ දල්කනවු ්  
දදදදද  ව ද,   2017 ජූනි සහ ඔ් දත්ෝබ්ල මාසවකදී නතවතිල දන හා සමා  වූ සාකච්ඡා සඳහා 
අවස්ථාව ඉල්කාරු  අග්ර විනිශ්ච කාපතුම් දේ කා්ල ාක ට ඍජුවම ිමපි  වා ඇත්.  
දකදසේවුවද,  දන අවස්ථාදේදී,  විදේශ කටයුතු අමාත්යා ශ  විින්  කප ඇත්දත් විදශේෂ 
වා්ලත්ාකු දේ ඉල්ලීම  අිකකපය අමාත්යා ශද  දල්කනවප ාට ද් වා  තවීම නමයකි.  
 

 අවසා  වශද ් ,  විදශේෂ ක්රි ා නරිනාටි පිළිබඳ බක කත් නා්ලශව් ් දේ ස චාපවකදී,   ශ්රී 
ක කාදේ අදාළ ද්ලඛී  ා ත්  හා සමර  විදේශ කටයුතු  අමාත්යා ශ  විින්  සෑම කල්ප ම 
කටයුතු කප ඇත්දත් උනදේශ ද  සහ කටයුතුවක නිපත්වීදන භාවා්ලථද ් ම බව  
අවධාපය  කපනු කතමතත්දත්මි.  
 
 
 


