
 

 

මාධ්ය නිවේදනය  

විේේශ නඅමාත්යතුමා නසහ නබ්රිත්ායයේේ නනකුණු නආසි ාව නපිළිබඳ නඅමාත්ය නඅහම්  නසාිවවය ා න

අත්ය නපැවති නහමුේද නදී නශ්රී නකාවාව නසහ න්සතස ර නයාාධ්ාිව  නබවිවිධ් නහල්කාවාත් රව  න

පිළිගනී 

ශ්රී ලං ාව ල ලං වශ ලං ්සතව ර ලං ර ාන ය ය ලං ක්සත ව ලං ඳින , ලං ශවුල් ලං ප්රා න්ත්රල ී  ලං ව්පප්රදා ය්ත ලං වශ ලං ත වශ ිකව ලං

බැඳී්ප ලං මන ලං පදා ්ප ලං ව ලං ‘අද්ඳිතීය, බහුඳින ලං ශවුල්ව රි රලය’ ඳිදද් ලං අම නය ලං මශ ා ්යය ලං ී.එ්ල්එ ලං ීරරිව  ලං

මැ වතුම  ලං අලන රණය ලං වදෂේයඑ ලං අම නයලරය  ලං ද්ප ලං අදාශව  ලං පෂ ලං වදෂේ ලං ා ල රි ලං 18 ලං ලැය  ලං අඟශරුල දා  ලං

ඳිදද් ලං අම නය ාද  ලං ී , ලං දාකුණු ලං ආිකය ල, ්සතව ර ලං ා තී්තදේ ලං වාඳින  ය ලං වශ ලං ්සතව ර ලං ර ාන ය ද  ලං

දපොදුර ාය ලං ම්ඩය ලං පිළිබඳ ලං ර ාය ලං අම නය, ඳි්පබල්ඩ්ත ලං හි ලං නරිසත ලං අශමඩ් ලං ව මිලරය  ලං ශමුව ලං

අලව ථ දේී යඑ ලං ඊට ලං වම   ලං ශැඟී්ප ලං පෂවරමි්ත, ලං වශදයෝගීන ල ලං වඳශ  ලං දපෂඹවීමසත ලං බ  ලං දදා  ලං

ශවුල්ව රි රලද  ලංව ථිර ලංව ලභ ලය ලංඅශමඩ් ලංව මිලරය  ලංපිළිග රද රයඑ 

්සතව ර ලං ර ාන ය ද  ලං ‘දගෝලීය ලං බ්රින  යයසත’ පිළිබඳ ලං දාැසතද්ප ලං ව්තදා්යභය ලං තුෂ, ලං ද්ඳිප ්ය ඳිව ලං වබඳන  ලං

ගැඹුරු ලංකිරීමට ලංඇ ව ලංඅලව ථ ල ලංපිළිගය මි්ත, අද කු ර ලංවරුණු ලංඅනර, ලංදද්ප   ලංවබඳන ; ලංදලෂඳ ම, 

ආදයෝා  ලං වශ ලං වාා රව ලං වටයුතු; ඉ්තදිය නු ලං ව ගර ලං වශදයෝගීන ල, ආරසතව ලං වටයුතු ලං වශ ලං

්රව නල දායට ලං ්දරහිල ලං වටයුතු ලං කිරීම; ලං දද්ගුණිව ලං ඳිප්යය ව ලං වශ ලං පු ්යා නීය ලං බසත වය; 

අධ් ලංය ප ය ලං වශ ලං STEM; වශ ලං රැකිය  ලං උ රප දා ය ලං පිළිබඳ ලං වශදයෝගීන ල ලං නලදුරට ර ලං ල්යන ය ලං වර ලං

ගැනීම ලංවඳශ  ලංදදාප ්ය ලය ලංඋ ්තදුලසත ලංදාැසතවීයඑ ලංඅද යෝ ය ලංලදය්ත ලංලැදාග ර ලංල  ලංවරුණු ලංපිළිබඳල ලං

ව වච්ඡ  ලංවර  ලංදා, ලං2021 ලංඔසතදනෝබ්ය ලංම වද  ලං්තඩ ද  ලංී , ලංබ්රින  ය ලංඳිදද් ලංදල්ව්ප ලං්ිසවදබ ර ලං

ට්රව  ලං මශ රමිය ලං වමඟ ලං පැල ව ලං නම දේ ලං ද්ඳිප ්ය ඳිව ලං ශමුල ලං පිළිබඳල ලං දා ලං අම නය ලං ීරරිව  ලං මැ වතුම  ලං ිකහිප ර ලං

වදෂේයඑ 

දමම ලං ඳිදද් ලං අම නය ා ලං දදාව ලං අනර ලං ය  ලං මමේටද්ප ලං උපදද්  ලං ආර්පභ ලං කිරීද්ප ලං පල ව  ලං ලැදාග රවම ලං

දදාප ්ය ලයම ලංඅලන රණය ලංවදෂේයඑ ලංපුද්ග ්තනර ලංව්පබ්තනන ල ලංප්රබ රලය ලංවැකිල්ට ලංදග , ශ්රී ලං

ාව දේ ලං75 ලංලැය  ලංය දාශව  ලංවාල රවරය ලංල රම්ත ලංශවුල්ව රි රලයට ලංවරි  ලංඅයුරි්ත ලංවැමරීම ලංදවදරහි ලංදා ලං

ව වච්ඡ ල ලංදයොමු ලංඳියඑ 

ප්ර වව්තන  ද  ලං ප්රග වය ලං වශ ලං ම  ල ලං හිමිව්ප ලං ආරසත  ලං කිරීම ලං වශ ලං ප්රල්යන ය ලං කිරීම ලං ව්පබ්තනදය්ත, ලං

අද කු ර ලං වරුණු ලං අනර, ලං ව ල ධී  ලං දවොමි්ත ලං වභ ල ලං ව ්යයය්ත; ්රව නල දාය ලං ලැෂැසතවීද්ප ලං ප න ලං

(PTA) වශ ලං්හි ලංප්ර වවාව වරණ ලං්රිය ලිසය ලංවඳශ  ලංදයෝජින ලංවාදෝන  ලංවශ ලංර ාය ලංආයන  ලංවශ ලංප  ය ලං

සත වම ර ලං කිරීද්ප ලං ී  ලං  වරව ර ලං වාල්යන  ලං ඉසතව වවු්තිකද  ලං වශ ලං  වරව ර ලං වාල්යන  ලං ඉසතව 16 ලං

වඳශ  ලං ල  ලංදමදශයු්ප ලංවමිටුදේ ලංවටයුතු ලංපිළිබඳල ලංඳිදද් ලංඅම නය ලංීරරිව  ලං මැ වතුම  ලං අශමඩ් ලංව මිලරය  ලං

දාැනුල ර ලං වදෂේයඑ ලං දද්ශීය ලං ලදය්ත ලං වැසු්ප ලං වර ලං ්රිය  රමව ලං වර  ලං දා ලං ප්ර වව්තන   ලං වශ ලං ලගවීද්ප ලං

්රිය ලිසයසත ලං වශ ලං ම  ල ලං හිමිව්ප ලං වවු්තිකය ලං ඇතුළු ලං ්සතව ර ලං ා තී්තදේ ලං පද්න වය ලං වමඟ ලං අඛ්ඩල ලං

ය ්යම ණ  රමව ලං ව්පබ්තනව්ප ලං පැලැ රවීම ලං වඳශ  ලං රාද  ලං පල ව  ලං වැපවීම ලං පිළිබඳල ලං අම නය ලං ීරරිව  ලං

මැ වතුම  ලංයළි ලංඅලන රණය ලංවදෂේයඑ 

්ල්ටීටීඊ ලං වාඳින  ය ලං ්සතව ර ලං ර ාන ය ය ලං තුෂ ලං ්රව නල ී  ලං වාඳින  යසත ලං දව ලං නශ ්ප ලං කිරීම ලං නශවුරු ලං

කිරීම ලං ඇතුළුල, ලං ්රව න ලං ම්යදා  ලං දෂේ්රද  ලං ී  ලං බ  ලං දු්ත ලං වශදයෝගය ලං දලනුදල්ත ලං ඳිදද් ලං අම නයලරය  ලං

්සතව ර ලංර ාන ය යට ලංරාද  ලංශෘදාය ාගම ලංවෘනඥන ල ලංපෂ ලංවදෂේයඑ 

්සතව ර ලංර ාන ය ද  ලංිකටි  ලංබ්රින  ය ලංශ්රී ලං ාකිව ලංඩයව දපෝර  ලංප්රා ල්ත ලං්සතව ර ලංර ාන ය ද  ලංවමෘද්ියය ලං

වඳශ  ලංවැකිය ලංයුතු ලංදා යව රලයසත ලංබ  ලංදදා  ලංඅද්ඳිතීය ලංව්පපනසත ලංබල ලංදදාප ්ය ලයම ලංශඳු   ලංග රශඑ ලංද්ප ලං



ව්පබ්තනදය්ත, ලංශ්රී ලංාව දේ ලංවාල්යන යට ලංන   රමව ලංදව ලංදා යව ලංල , ලං්සතව ර ලංකිරීද්ප ලංආඛය  යසත ලං

දගොඩ ැගීම ලං වඳශ  ලං ඩයව දපෝර දේ ලං වශභ ගී රලය ලං ව්පබ්තනදය්ත ලං ිකයල් ලං ඇතුෂ ර ලං ප්රදේයසත ලං

පල රල දග  ලංය ද්ප ලංඅලයන ලය ලංඳිදද් ලංඅම නයලරය  ලංඅලන රණය ලංවදෂේයඑ 

2021 ලංද ොලැ්පබ්ය ලංමව ලංේ ව දගෝ ලංහිී  ලංපැල ව ලං්සතව ර ලංා තී්තදේ ලංදද්ගුණිව ලංඳිප්යය ව ලංවමුළුල ලං(CoP 

26) ලං ව ්යථව ලං දව ලං පැලැ රවීම ලං පිළිබඳල ලං ඳිදද් ලං අම නයලරය  ලං ්සතව ර ලං ර ාන ය යට ලං ශ්රී ලං ාව දේ ලං

සුබපැතු්ප ලංපිරි ැමීයඑ ලංCoP 26 ලංව්පබ්තනදය්ත ලංශ්රී ලංාව දේ ලංවැපවී්ප ලංඅගය ලංවෂ ලංබ්රින  ය ලංඅම නයලරය , ලං

පසු ලං ඳිපර්ප ලං ්රිය ම ්යග ලං වශ ලං ශරින ලං බසත ව ලං ම ර්පභය්තට ලං වශය ලං දාැසතවීම ලං වඳශ  ලං ඔවු්ත ලං දාසතල  ලං

උ ්තදුල ලං පිළිබඳල ලං දාැනුල ර ලං වදෂේයඑ ලං දවොෂඹ ලං අග ගර ලං ප්රදද්ද  ලං පිහිටි ලං ජාල ලං ඳිඳින රලදය්ත ලං

දපොදශොව ර ලං දන ර ලං බිමසත ලං ල  ලං දබල්්තඳි ලං - ලං අ ර වඩිය ලං අභයභූමිය ලං  ැරඹීමට ලං දා ලං ගිය ලං ්තුම , ලං ්හිී  ලං

කුඹුසත ලං(Terminalia arjuna) පැයසත ලංදා ලංදරෝපණය ලංවදෂේයඑ 

දගෝලීය ලං දලදෂඳ ම ලං තුෂ ලං ඉ්තදිය්ත ලං ව ගරද  ලං ලැදාග රවම ලං පිළිගය මි්ත, ශවුල්ව රි රලද  ලං ආ්යථිව ලං

ම  ය ලංදවදරහි ලංඳිදේ ලංඅලන  යසත ලංදයොමු ලංකිරීද්ප ලංඅලයන ලය ලංපිළිබඳල ලං ලංදදාප ්ය ලයම ලං්වඟ ලංඳියඑ ලංශ්රී ලං

ාව  ලං - ලං ්සතව ර ලං ර ාන ය  ලං ල ණිා ලං ම්ඩය ලං මෑනව ලං ී  ලං ්තඩ ද  ලං ී  ලං ආර්පභ ලං කිරීම ලං ව දාරදය්ත ලං

පිළිගය මි්ත, ලංදදාප ්ය ලයම ලංනලදුරට ර ලංසත වම ර ලංලය ප ර ලංඅ්තනර ලංවබඳන  ලංදිරිම ර ලංවෂශඑ 

දපොදුර ාය ලං ම්ඩය ලං වමඟ ලං පල ව  ලං වබඳන  ලං දදාව ලං අලු ව්ත ලං බැලීම ලං වඳශ  ලං ැබී ලං ඇ ව ලං අලව ථ ල ලං

පිළිගය මි්ත, ලං රුල්තඩ දේ ලං කිග ිස ලං හිී  ලං පැලැ රදල  ලං දපොදුර ාය ලං ම්ඩයීය ලං ර ාය ලං   යව ලං වමුළුලට ලං

(CHOGM) ලං වශ ලං බ්යමි්තශැ්ප ලං 2022 ලං දපොදුර ාය ලං ම්ඩයීය ලං ක්රීඩ  ලං උදෂ ලං වඳශ  ලං වශභ ගී ලං වීමට ලං

දදාප ්ය ලයම ලංඅදේසත ල ලංපෂ ලංවෂශඑ 

ශ්රී ලං ාව ල ලං වශ ලං ්සතව ර ලං ර ාන ය ය ලං අනර ලං දවෞඛය ලං ආරසතණ ලං වශදයෝගීන ල ලං පිළිබඳ ලං අලදබෝනන  ලං

ගිඳිසුමසත ලංවඳශ  ලංඳිදද් ලංඅම නය ාද ී  ලංඅ රව්ත ලංනැබීම, ලංදමම ලංද්ඳිප ්ය ඳිව ලංවශදයෝගීන ලද  ලංලැදාග ර ලං

ව්තියව ථ  යසත ලංඳියඑ ලංශ්රී ලං ාකිව ලංදශදා ලංදශදිය්තට ලංවශ ලංඅද කු ර ලංදවෞඛය ලංදවේල  ලංලෘ ර වවය්ත ලංවඳශ  ලං

්සතව ර ලං ර ාන ය ද  ලං රැකිය  ලං අලව ථ  ලං බ  ලං දදා  ලං දමම ලං අලදබෝනන  ලං ගිඳිසුම ලං වඳශ , ලං ශ්රී ලං ාව  ලං රාය ලං

දලනුදල්ත ලං ඳිදද් ලං රැකිය  ලං ප්රල්යන  ලං වශ ලං දලදෂඳදපොෂ ලං ඳිඳින ාගීවරණය ලං පිළිබඳ ලං ර ාය ලං අම නය ලං

ප්රියාවර ලංායර ර  ලංමැ වතුම  ලංශ  ලංදවෞඛය ලංඅම නය ාද  ලංදල්ව්ප ලංජලදාය ලං්ව එ්ච්එ ලංමුණිකාශ ලංමශන  ලංවශ ලං

්සතව ර ලංර ාන ය ද  රාය ලංදලනුදල්ත ලංඅශමඩ් ලංව මිලරය  ලංඅ රව්ත ලංනැබූශඑ ලං 

ව ීරය ලංවශදයෝගින  ලංර ාය ලංඅම නය ලංන රව ලංබ ූරරිය ලංමැ වතුම , ඳිදද් ලංදල්ව්ප ලංඅද්මිර ල් ලං(මශ ා ්යය) ලං

ාය   ර ලංදවොෂඹදේ ලංමශන  ලංවශ ලංඳිදද් ලංඅම නය ාද  ලංදාය න ලංය න රී්ත ලංදමම ලංශමුලට ලංවශභ ගී ලංවශඑ ලං

අශමඩ් ලං ව මිලරය  ලං වමඟ ලං ශ්රී ලං ාව දේ ලං බ්රින  ය ලං මශදවොමව රිව  ලං ව ර  ලං ශල්ට්ත ලං මැ වය ය ලං වශ ලං

මශදවොමව රිව  ලංව ්යය ද  ලංය න රී්ත ලංදා ලං්සතල ලංිකටියශඑ 

බ්රින  ය ලං අම නයලරය  ලං ශ්රී ලං ාව ලට ලං පැමිණ ලං ිකටි්තද්ත ලං දනදි  ලං වාා රයසත ලං වඳශ යඑ ලං මීට ලං දපර ලං 2019 ලං
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